






ফলিত চিকিৎসাবিধান ৷ 
(নুতন সংস্করণ ) 

চরক, ম্থত্ুত, বাগভট, ভাবপ্রকাশ, শাঙ্গধর, চক্রদত্তঃ সারদীপিক!, 

বসসার, ব্রসরত্র-সমুচ্চক্প। যোগরত্বাকর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 

যাবতীয় পুস্তক ও খ্দামাদের নিকট হত্তলিখিত যে বনু 

পুরাতন গ্রস্থাদি আছে ত্র সফল গ্রস্ত হইতে বনু 
উত্রুষ্ট সন্ভফলপ্রদদ ওধধ ও আমাদের অভিজ্ঞতা 

যুলে যে সকল শওুঁবধ প্রতাক্ষ ফলপ্রদ বালয়া 

বুঝিয়াছি তভাবৎ ওধধ এই প্রশ্তকে সরল 

বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত হইয়াছে 

শস্পসলিস্স্ি ভর আপ টি 

২ প্রণীত 

জ্বীরাখালচন্দ্র দর্ভড কবিরাজ 

পশিভূষণ দন্ড কবিরাজ কতৃক প্রকাশিত 

পোঃ সাভার. কবিরাজ বাটী। 

টস শী ০ 

সব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত । 

মুল্য ৩. টাক, বাধাই ৩॥০ টাকা 



-প্রণ্টার- জীসেথ আনশার আলি ছ্বায়। 

বেঙ্গল প্রিন্টিং এগ পাবলিসিং হছ।উ্ মুজিত- 

ঢাক। । 
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ধাহাদের গৌরব ও আশীর্বধাদে আমাদের মান, 
সন্ত্রম, যশ-_যাহাদের অভিনব চিকিৎসা! পদ্ধতি ও 

অকৃত্রিম ওষধ ' প্রস্তুত প্রণালীর জন্য আমর। স্বদেশে ও 

বিদেশে সর্বসাধারণের নিকট আদরণীয় যাহারা 

আজীবন আয়ুর্ধেদের পরিচধ্য! করিয়া! আপনাদিগকে কৃত 

ক্কতার্থ মনে করিয়াছেন--আমার সেই পরমপুজ্যপাদ 
পিতামহ সাভারের আদি কবিরাজ 

ধনতায় দণ্ত 

খুল্লপিতামহ গুরুচরণ দত্ত ও পিতৃ 

হরিচরণ দত্ত কবিরাজ 
মহাশয় আজ শোক হুঃখ শুন্য শান্তিময় দেবরাজ্যে 

একত্রে বিরাজ করিতেছেন । আমি, তাই আমার বনু 

পরিশ্রমের 

“ফলিত চিকিৎসাবিধান” 

তাহাদের প্রীচরণ উদ্দেশে ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম । 

প্রীরাখালচন্দ্র দর্ভ কবিরাজ । 





| কব /ভির্ন্বিল ॥ 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নানাবিধ গ্রন্থবহুল ও ছুরূহু। কিন্তু এই মহাকল্যাণ- 

কর শাস্ত্রের আলোচন! আশানুরূপ হইতেছে না । আয়ুর্ধেদে যে কত 
রত্বরাজি লোকলোচনের অগোচরে লুক্কাফিত রহিয়াছে তাহার হয়ত! 
নাই। চিকিৎসকগণ অনেক কষ্টে আযুর্ধেবেদের তত্ব যথাসম্ভব সংগ্রহ 
করতঃ ব্যবসায়ে ব্রতী হুইয়! প্রতিষ্ঠা অজ্জন করিয়া থাকেন সত্য, কিন্ত 
বড়ই পরিতাপের বিষয় অভিজ্ঞত! মূলে ব। বিশেষ স্থযোগে যে যাহা শিক্ষা 

করিতে পারেন, তিনি তাহাই অতি গোপনে স্বকীয় ধন রূপে রক্ষা করিয়া 

থাকেন। 

খধিতুল্য ভারতপ্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় নিলাম্বর সেন মহাশয়ের প্রিয়তম 
ছাত্র মদীয় পরমপূজ্যপাদ পিতামহ স্বর্গীয় ধনঞ্জয় কবিরাজ এবং তীয় 
অনুজ ৬গুরুচরণ দত্ত কবিরাজ মহাশয় ভেষজ উদ্ভিদাদির লীলাক্ষেত্র 

সাভার হইতে এই আয়ুবের্বদীয় চিকিৎস! ও অকৃত্রিম আয়ুর্বেবেদীয় উষধ 
প্রস্তুত দ্বারা বঙ্গের ঘরে ২ স্থপরিচিত হুইম্া' রহিয়াছেন। তাহাদের 

খ্য মুল্যবান হস্ত লিখিত সংগ্রহ, অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি ও অকৃত্রিম 
ওষধ প্রস্তত প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব ভারতের নরনারী মাত্রেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। 

যে সমস্ত পরীক্ষিত ওষধ দ্বারা আমরা বংশপরম্পর৷ আশাতীত ফল 

দেখাইতে সক্ষম হুইতেছি, সেই সেই ওষধের প্্রস্তত প্রণালী, তাহার 
প্রয়োগ, রোগের লক্ষণ, পথ্যাপথ্য-ব্যবস্থা, ওষধের অনুপান, জারণ 

মারণ বিধি, আরোগ্যের ও অরিষ্টের লক্ষণ,বিবিধ সহজ ফলপ্রদ মুষ্টি যোগ, 
কষায় পাক প্রস্তি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে বিশদ ভাবে 
সহজ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিব চেষ্টা পাইয়াছি। অধুনা, এমন অনেক 
গ্রন্থ আছে যাহা কেবলমাত্র ওষধপুঞ্জে পরিপূর্ণ। চিকিতসাক্রম 
বিচার হীন সেই সকল গ্রন্থ উষধ নির্মাতার পক্ষে উপযুক্ত বটে কিন্তু 
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চিকিৎস! সৌকার্য্যার্থ তাদৃশ কার্যকারী নহে। কিস্ত এই গ্রন্থে দৃষটফল 
এবং মহোপকারী উৎকৃষ্ট ওষধ সকলই সংস্কত শ্লোক হইতে বিশুদ্ধতাষে 
অনূদিত হইয়া লিখিত হুইয়াছে এবং অনাবশ্যাক বলিয়া অনুমিত বিষয়গুলি, 
পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পরিত্যক্ত হইয়াছে । ইহাতে চরক, 
সুশ্রস্ত, ভাগভট্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রস্থের ফলপ্রদ্দ উৎকৃষ্ট ওষধ সমূহ বিশেষ 
সাবধানতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছি । যে সকল ওঁষধ মুদ্রিত শাস্ত্রীয় 
গ্রন্থে নাই অথচ বিশেষ ফলপ্রদ্দ তন্মধ্যে কতকগুলি আমাদের প্রাচীন 
হস্ত লিখিত গ্রস্থ হইতে উদ্ধত এবং অৰশিষ্ট ব্যবহারলন্ধ ফলানুসারে 
সঙ্নিবেশিত হইয়াছে । 

আমার ইচ্ছা ছিল যে, যে কেহ কেবল মাত্র এই পুস্তক খানির 
সাহায্যেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হুইয়! অন্য কান গ্রন্থ ব৷ চিকিৎসকের 
সাহায্য ন|! লইয়াই সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন | কিন্তু তাহাতে 
আমি কতদূর কৃতকাধ্য হুইয়াছি গুণগ্রাহিগণ মাত্রেই তাহার বিচার 
করিবেন। 

এই পুস্তকের মুদ্রণ কার্য্যের ভার আমার পরমন্নহৃদ শ্রীযুক্ত পুর্ণ 
চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর অর্পন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম । 
উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে এই কার্য ভার দিলেও তাহার আত্মীয় এবং 
আমাদের পরমনহ্থহদ ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল জগত চন্দ্র গুহ মহাশয়ের 

সাংঘাতিক ব্যাধি ও তৎপর তাহার স্ৃত্যু হওয়াতে ছাপাখানার চিরপ্রচলিত 
ভুল প্রমাদের জন্য তিনি বিশেষ সতর্কতা লইতে পারেন নাই ॥ 

স্বোধ ও সতীশ বাবুর প্রসিদ্ধ “ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এগু 

পাবলিসিং হাউসে” ফলিত চিকিৎসাবিধানের মুদ্রণ কার্ধ্য আরব্ধ হইবার 

পরই গবর্ণমেণ্টের আদম শ্ুমারীর কার্য লইয়া প্রেশ অত্যন্ত বিব্রত 

থাকায় পুস্তকখানিকে গ্রাহকদিগের হুস্তে সমর্পন করিবার স্থযোগ শীত্্ 

হুইয়া উঠে নাই। 
এই পুস্তকের ভূমিকা স্বর্গগত দাহিত্যরথী মহামহোপাধ্যায় রায় 

কালী প্রসঙ্গ ঘোষ বাহাঢুর মহাশক্ক নিজে লিখিবেন বলিযা প্রতিশ্রুত হুইয় 
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ছিলেন এবং কতক ফল্মা পাঠ করিয়া! তিনি আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত 

করিয়াছিলেন ; কিন্তু ছুর্ভাগ্য ক্রমে কালের কঠোর শাসনে আমাদের 
পূর্ববঙ্গের সেই গৌর রবি চিরদিনের তরে অস্ত গিয়াছ্ছেন। এই সময় 
তাহার অভাব আমার নিকট বড়ই হৃদয় বিদারক বলিয়৷ বোধ হইতেছে । 

ফলিত চিকিৎসাবিধানের প্রণয়ন ব্যাপারে মহামহোপাধ্যায় ্বারক। 

নাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র রঙ্গপুর নবাবগঞ্জের কবিরাজ 
আমার হছিতৈষী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ রায় কবিরঞ্জন মহাশয় আমাদের 
কলিকাতাস্থিত ওঁষধালয়ে থাকা সময়ে আমাকে অনেক সহায়তা 
করিয়াছেন। 

এই ছুরূহ কাধ্যে ব্রতী হইয়। আমি কয়েক বৎসর যাবত যেরূপ 
পরশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছি, তাহাতে চিকিওসা ব্যবসায়গণ ও ধাঁহার। 

আয়ুর্ধ্বেদকে প্রীতিনেত্রে দ্েখিয়! থাকেন তাহারা যদি আমার এই 
আয়াসলব্ পুস্তকখানি দ্বারা কোন বিষয়ে কথঞ্চিংও উপকৃত হইয়াছেন 
বুঝিতে পারি, তবেই আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব | ইতি-_ 

সাভার | বিনীত 

ঢাকা। প্ররাখালচন্ছ্র দত্ত কবিরাজ, 



প্রকাশকের বিজ্ঞাপন । 

এই পুস্তক মু্রান্ত্রেরে লৌহকবলে থাক! অবস্থাতেই 

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়াতে অনেকে অনুগ্রহ পুর্বক পত্র. 

লিখিয়া ইহার গ্রাহক শ্র্রেণীভূক্ত হুইয়াছিলেন । এতদিন 

পরে তাহাদের প্ত্রীকরকমলে এই পুস্তক দিবার স্থযোগ 

পাইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি । এই পুস্তক আমার 

নিকট বা গ্রন্ছকারের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাইবেন । 

আমাদের অনুমতি না লইয়া যদি কেহ এই পুস্তক বা 

ইহার কোন কোন অংশও মুদ্রিত করেন তবে তাহাকে 

আমরা আইনের আমলে আনিতে বাধ্য হইব । নিবেদন 

ইতি___ 

সাভার, কবিরাজ বাটী। ) শ্রীশশিভূষণ দত্ত কবিরাজ 
১৩১৯৮ সন। পোঃ সাভার, ঢাকা । 



মঙ্গলাচরণংৎ ০* ০৭ 

আমুর্ষেদ শব্দের নিরুক্তি **" 

অথ আমুর্বেদের বিষয় বর্ণন। 

শ্নেঘষজ ব্যাধি 

পিত্ত শ্রেম্মজ ব্যাধি 

সন্নিপাতজ ব্যাধি": 

আগন্ত ব্যাধি 

যানসদোষ 

রসজ ব্যাধি 

রক্তক্ত ব্যাধি 

মাংসদোষজ ব্যাধি 

মেদোদোধজ ব্যাধি 

অহিদোবজ ব্যাধি 

মজ্জদোধজ ব্যাধি 

শুজরদদোষজ ব্যাধি 

বায়ু প্রকুপিত হইবার কারণ 

পিশ্ত প্রকুপিত হইবার কারণ 

খ্েশ্ প্রকুপিত হইবার কারণ 

বাতনানাত্মজ বিকার 

পিশ্তনানাত্মজ বিকার 

শ্রেম্মনানাত্মজ বিকার 

বান্ধ নাশক ক্রয়? 

খায়ু বপ্ধক রস 

পিক্তনাশক ক্রিয়। """ 

পিশ্তবর্ধক রস 

গ্লেক্সনাখক ক্রিয়া '"" 

সূচীপত্র 

50066 4 

2 

৫ 

প্রেম্মবর্ধক রস 

অথ উপক্রম প্রকরণ 

অথ জ্বর চিকিৎসা ১১-১৯। 
বামবাণ রস ৬৬৬ টিন 

ধান্তপটোল 

কধষায় পাকার্থ দ্রব্য ও নিয়ম 

অবিরেচ্য ব্যক্তিগণ 

ধান্যচতুক্ষ ' 
যড়ঙ্গ 
ব্রিকটু 25৪ 

পঞ্চকোল 

কফ চিস্তামণি 

বৃহৎ কফ চিস্তামণি 

বাল চতুর্ভদ্রাবলে হিক। 

* চতুর শা্গ 
দশমুল :.. 

যে জরে লঙ্ঘন দেওয়] কণ্তব্য 

জ্বর নাশক দ্রবা 

১১ 

১২ 

৯২ 

১ 

৯ 

৯২. 

৯৩) 

৯৩ 

৯১৩ 

৯৬ 

১৬ 

৬১৩ 

১৮ 

যাহাদিগকে উপবাস করাইবেনা ১৯ 

অথ বাতন্তর চিকিৎসা ১৯-২০ 

মৃত্যুঞ্জয় রস রি 

ত্রিপুর ভৈরব বুস 

»ভ্রিফলাকল 

মুষ্টিষোগ 
সুপথ্য -*" 

অপথ্য ".. 

৯৯১ 



অথ পিত্তস্বর চিকিৎসা । 
দ্রাক্ষাদি ককাথ 

হীবেরা দি 

নাগরাছি 

মু্টিযোগ 

লোহিত চর্ণ 

অথ কফন্ত্র চিকিহস]। 

মুষ্টিযোগ 
ইচ্ছাতেদী 

নারদীয় লক্মীবিলাস 

মহালঙ্গ'বিলাদ 

চতশ্বর রস 

ভাবনা বিধি 

অপর চগ্েখর 

একাবটা 

সন্যোজন হর বটা। 

পথা 

আএপশ্য 

অথ বাতপিন্তস্র চিকিহ 

নপাঙ্গ 

বৃহৎ পঞ্চনুল 
স্বরপর্ষূ 

পণ শ্দ্ 

পথ্যাপিলা 

তেতো 

খন 

১ 

৯ 

৯ 

নট 

না ১ 

৩) 

অথ পিনশ্লেগ্ন্থর চিকছস। | 

গুডচ]াদি ক্ষাথ "। 
নাগরাদি 

পঞ্চতিভ্ত কষায় *"" 

বিশ্বেশ্বর রস 

পণ্য ও অপখ্য "" 

তি 

6 

9/০ 

দের ৫ 

অথ বাতশ্রেক্সভ্বর চিকিৎসা । 
অগ্লাঙ্গাবলেহিক... . রঃ 

স্বল্প কম্ত,বী ভৈরব এ বু 

বৃহৎ কম্ত,রী ভৈরব ৮ 

অপর বৃহৎ কস্ত রা ভৈরব ৬৮ 

কম্ত,রী উন | নী 

বৃহৎ কম্ত রী ভূষণ ০২ ২৯ 

সৌভাগ্য চিন্তামণি 2 হে 
অই্টাদশাঙ্গ কায ই ডি 

পয: 7 নর 

অপথা ১ 2220 5৯ 

অথ ক্লোক্োন্বণ সনিপাত জ্বর 
চিকিৎস।। ২৯-৩২ 

লক্ষণ **. ১, হন 

ধাতু পাক লক্ষ রী ৩৭ 

₹িকভ বণ ৭ 
অক্াঙ্গ পপ টি সি 

বধ প্রয়োগ 8. 38 

মেঘপবনি রর রর 

নস্তান্গণ রা রি 

অ£[লশাঙ্গ 

£হত্যাদিগণ 2 3 

শক লাগল ৫৮ চা নী 

অথ সান্ধগ সনিপাত জ্বর 

চিকিৎসা । ৩২-৩৩ 

ল'কণ "." রর ট 

শটাদি কঘায় *' রর রঃ 

বচার্ি » *** ঠা ্ 

পাদাদি ১২ ৫ 

শোশনুত্ত সান্ধ£ানে প্রলেপ শে 



অথ জ্বর চিকৎসা। 

লক্ষণ " ৩৩ 

রহৎ সর্বজর হর ট "৩৫ 
বৃহৎ জর চুড়ামণি ৩৫ 

দয় মঙ্গল রস "77 ৩৫ 

চড়ামণি রস ৩৬ 

পুটপাক বিষম জ্বরাম্তক লৌহ ৩৬ 

বিষমজবাস্তক চু্ণ "৩৬ 

বৃহৎ বঙ্গের রি রি 55 

তাবিত বিষম জরান্তক লৌহ ৩৯ 

গুড়চি মোদক রঃ ৩৬ 
রুষ্টচর্ণ *"' ্ ঠা 

ঘট পলক গত *:. ৩৭ 
এরা. রঃ 

অথ মততক জ্বর চিকিৎসা । 
ল্গণ | রি £ 4 

পাটোলাদি কৃষায় ... | ৩৭ 

“সহতাপি রস রর ৩৭ 

অপুনরাবরতক চ7 4 ত 

হরাঁতকী বট এ 

পগাপণা 0৩৬ 

থঅ তৃতীয়ক ভ্রর ও তৃতীয় 
বিপর্যয় জর চিকিৎস]। 

ল্গণ ১১ রঃ রা ৩৮ 

ুষ্টিযোগ রঃ ০০:৩৮-৩৯) 

মার্ষিক যোগ ... ৩৯ 

,প্যাহিকারি রল ... .. ৩৯ 

অথ চতুর্থক জ্বর ও চতুর্থক 

বিপর্যয় জ্বর নিরি সা। * 
মুিযো” *-- : ৩৯ 

চতর্গকাবি রস 27 ৩৯ 

॥ 

অথ অন্যেহ্ক্ষভ্বর চিকিৎসা । 
লক্ষণ *** 28 8 মহ 

কষায় .... ৫ 

অথ জীর্ণ জর চিক 
লক্ষণ :-। নী 

ল্রহৎ জরান্তকলৌহ """ রর 

চন্দনাদি লৌহ 
বে রিং 

মধুদ্বরাঞ্চুশ ঠা ৪ টং 

.লৌহরাজ বস "২ ০ এ 

' ব্রপায়নামূত লৌহ রর 

জবনু চিন্তামণি ১০০ র্ 

মকরধবজ ০ নাঃ 

মকরধবজের অন্রপানা 7 8৩ 

সুদর্শন চূর্ণ ও নী রি 

ঙ্ষারক ভৈল ও রি 

কনাতাদি £তপ ৫ 

পিলাচ ঘুত ডি ৫5 

দ্রশমূলটপলক ঘ্বত ৫, এ 

বৃহৎ জার্দাদি কষায় . রাঃ 

দম্যাদি কষা 
মঠ 34৮8 

কিঙ্গাদি কমায় রর 

পথ্য. রী 2 

'আপপা 2? *-, টে 

নথ গ্রলেপক জ্বর বি | 

চিকিৎসা ৫ রা 

সব্বভোভদ্র বস .. নন রর 

রহৎ মহালক্্ী বিলাস "" &৭ 

2নলোক্য চিন্তামণি -** ৪ 

পপ্যাপথ্য তত ৪ রঃ 

অথ বাতবলাঁসক জ্বর চিকিৎসা 

লক্ষণ **" 2. 



চিকিৎস! তি ৪৫ 

অথ পুনরাবর্তক জ্বর কিংস | 
মু্টিযোগ ৪৬ 
চিকিৎসা ও রি ৪৬ 

অথ বিষকৃত ওষধিগন্ধকৃত 

আগন্ত স্বর চিকিৎসা 

চিকিৎসা রি ৪৬ 

সর্ধগন্ধ কষা "'' রন 8৬ 
এলাদিগণ যু রঃ ৪৬ 

'পধ্য ৪৩৩ লি শি £৬ 

অথ দাহাদি জ্বর চিকিৎসা 

পিত্তানস্তক রস রঃ ৮৭ 

মহাপিত্তান্তক রস চিত - সর 

ঘটকটুর তৈল "৪৭ 

অথ শতাদি জ্বর চিকিৎসা । 

বহচ্চিন্তামণি ""' "1 8৭ 

পথ্য 1 28৭ 

অথ রাত্িজ্বর চিকিৎসা । 
যুষ্কিযোগ টন ৬৪৩ ৪৭ 

রর বিশ্বেশ্বর বুস সান রঃ ৪৮ 

অথ অর্ধাঙ্গ স্বর চিকি€সা। 
লক্ষণ গজ ও ভি ও ৭ ৪৮ 

“*র্নাড়ীশ্বর ১ 28 

বৃহৎ চুড়ামণি রস *** প্রচ 

নিষিদ্ধ ... তি টি ৪৮ 

অথ রস'দি গত জ্বর চিকিৎস।। 

চিকিৎস! টং “৯ ৪৯ 

নিষিদ্ধ ড্রধ্যা ৮০: &৯ 

অথ প্রাকৃত বৈকৃত স্বর বিজ্ঞান 

ও চিকিতসা প্রণালী ৪৯ 

অথ কেশ সীমস্তক্ স্বর 
চিকিৎসা । 

জন 85 2 

অথ জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ ৫০ 

অথ স্বুরের অবস্থা বিজ্ঞান ৫১ 
পাচক উবধ ৪ রি ৫১ 

শমন উষধ "'". "৫১ 

ব্য ভূত ০ 8১ 
অব্রব্য ভূত "৮. * ৪৯ 

জরের উপদ্রব "78১ 

অথ চিনির চিকিৎসা । 

লক্ষণ ৫১ 

চিকিৎস! রি. টি, বর 

মুঙধিযোগ না 
বিষ্ঠা পরীক্ষা **" ই ৫২ 

কুটজ ছাল "". "৫৩ 

শোথের পাচন রি ৫৩ 

শি প্রাণেশ্বর রি ৫৩ 

পথ্য ৫৩ 

অথ অতিসার নিক | 
মুষ্টিযোগ হি ৫৩ 

ধান্য পঞ্চক "৫8 

ভুবনেশ্বর 2৫8 
কপূর ব্রস রী নু ৫৪ 

আমরাক্ষপী "" "৫৪ 
“ুন্রপর্পটী 5৪৩ রত ৫& 

কটজাব লেহু "8৪ 
গু 

পা চে গড ও $৩৬ €৪ 



অথ বাতাতিমার চিকিৎস৷! 

ভক্ষণ ডক ৪৬৬ ৪৬৬ ৫৪ 

ধচারদ্দি কবায় "'* "৫৫ 
কণারদ্দি কায় ***  ** ৫৫ 

বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ গর ৫৫ 

কুটজাষ্টুক হি চর ৫৫ 

পথ্যাদি ভার নি টির ৫৫ 

অথ পিত্তাতিসার চিকিৎসা । 

ধান্য চতুক্ক ও রি ৫৫ 
বিলাদি কষার ৪৮ কত ৫৫ 

কুটজাদি কষায় ''*. '** ৫৫-৫৬ 
পখ্যাদি চি ৪৮5 ১১৯১২ ৫৬ 

অথ শ্রেক্সাতিসার চিকিতসা । 

মুষ্টিযোগ কি উঃ ৫৬ 

পথ্যা্দি কষায় """ *** ৫৬ 

চব্যার্দি কষায় -' "৮ ৫৬ 

অথ সন্নিপাতাতিসার চিকিসা 

লক্ষণ রঃ ৫ ৬ 

সমঙ্গাদি কষায় ' ' টি ৫৬ 

স্তোণাক পুটপাক *** ৫৭ 
পথ্য ৪:55 2:55 55: ৫ ণ 

অথ বাতশ্রেক্ষাতিসার চিকিৎস॥ 

চিত্রকাদি কষায় "৫৭ 

অথ পিত্ৃশ্লেম্মাতিসারচিকিৎসা 

শালপর্ণাদি কষায় ৪: ও «৭ 

মুস্তকাদি কষায় ০, 
সমঙ্গাদি চুর্ণ ৪ ৩ ৪ ০৬৯ ৫৭ 

স্ 

অথ বাতপিত্তাতিলার চিকিৎস৷ 

বালকাদি কষায় **" তত ৫৮ 

ইঞ্জাদি চূর্ণ ২ ১৮৫৮ 

অথ ভয়জ ও শোকজ্র অতিসার 

চিকিৎসা। ৫৮ 
বলাদি কথায় হার নটি ৫৮ 

অথ রক্তাতিসার চিকিৎসা । 

মুষ্টিযোগ ৫৮-৬০ 

নারায়ণ চুর্ণ ৬০ 

কুটজারষ্ ৬০ 

অহিফেনাসব ৬০ 

পথ্য 2 ৬০ 

অথ প্রবাহিকা চিকিৎস!। 
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বৃহৎ চন্দনাদি তৈল ১২৯ 

বৃহৎ কনকাসব ৯২ ৯ 

হিকা ও শ্বাপ রোগীর $ল ক্ষণ ৯২৯ 
ডা 8 ৫ এ 

নর: ভা 8৮ ০৪8 

অথ স্বরভেদ চিকিৎসা 
১২৫-৯২৬ 

মুষ্িযোগ ১২৫ 

চল্যাদ চূর্ণ ৫ রর. ভি 

ভেরব রস 27 ইডি 

্বযস্থু রস দি. 8 জিত 

নিদিদিকাদি লেহ 

কণ্টকারী ঘ্ৃত 2 2 হও 

ধাঙ্ষী ঘত বাসারন্ত ঘ্ত "১৮৬ 

অপথা নর কচ. 

অথ অরোচক চিকিৎসা 
« ৯২৭ ৯২৮ 

মিযোগা ৮ এও 
যমানীবা ডুব রত হাট. উকি 

কল হংস নি ইন 

তিগ্তিডীপানক ১০-০৭-১৮১৮ 

বস/লা""" ০১২২৮ 

স্বলোটচশা রি তু বু 

. ধ্যাপথ্) 8 

ছঙ্ছি (চিকিৎস। ( বধন 

১২৮-১৩০ 

মুর্টিযোগ ১২৮-১৯৯ 
ছর্দিরোগার ছুল ক্ষণ 8 

( ॥৮/০ ) 

বিষয়। পৃষ্ঠা 
ম্রোতঙ্জাদ্ চর যর 2৫ ১২৪ 

কোলাদি চুর্ণ ১২৯ 
গুড়,চ্যাদি কষায় *"" ১২৯ 

এলাদি চূর্ণ 7 ঠা ১৩৭ 

মধুকাদিযোগ ** ১৩০ 

পথা রি ১৩০ 

অপথ্য ১৩০ 

অথ তৃষ্ণা! চিকিৎসা । 

মুষ্টিযোগ ১৩০ 

বুমুদেশ্ববু ১৩০-১৩১ 

অপগা ৮০ ০০ ৯৩১ 

অথ মুচ্ছণ চিকিৎস1। 
মু্ি-ব'গ ৯৩১ 

কুনুত ৪ রি ১৩ 

সপানিতধি পুস ১১. ১৩৯ 

কালাগ্রি রস ১, ৯৩২ 

আগপা রঃ ও ১৩২ 

শ্গ্য 2 2৫4 28১: 

অথ মদাত্যয় চিকিৎসা । 

মঈযোগ 

শত[বরী তৈল 

অথ দাহ চিকিৎসা ১৩৪-১৯৩৫ 

১৩৭-৯৩ 

৯১৩০ 

গঙিযোগ ১৩৪ 

শীরি বৃক্ষ ১৩৪ 

বুশাদি পঞ্চমুল ১৩৪ 
চন্দনাদি কাখ... ১৩৫ 

কগ্রিক তৈল ১৩৫ 

হিমবিন্দু বস ... ৯৩৫ 

পথা ১৩৫ 

গঅপথা ৯৩৫ 



বিবয়। পৃষ্ঠা । 

সথ উন্মাদ চিকিগুনা ১৩৫-১৪১ 
লক্ষণ টি 
ুষ্টিযোগ ১৩৬ 
কীরকল্যাণ ঘ্বত ১৩৭-১৩৮ 

পানীয় কল্যাণ ঘ্বত ১৩৮ 
মহ] কল্যাণ ত্বত ১৩৮ 

টচৈতস ঘ্বুত ১৩৮ 

মহ] পৈশাচিক ঘত ১৩৮ 

শিবাত্বত ১৩৮ 

মহা চৈতস দ্বত ১৩৮ 

বাদীদ্রত ১৩৯ 

সারম্বত চর্ণ ... 

কন্মাদ গজাঙ্কুশ 

জ্রিকঝয়াদি লৌহ ১৩৯ 

চতুঞঙজ রস 

ভুতাঙ্কুশ রস ... ১৩৯-১৪৯* 

মহা কল্যাণ দ্বত (স্রশ্াতের) ১, 

মহা চৈভস দ্বৃত (ভাব প্রকাশী। ১৯০ 

উন্মাদহর তৈল শিব ৮১১০ 

মহ। চৈতস তৈল ... ১৪০ 

তীব্রনস্ত ঠা নি ১৪১ 

পণ্য রি ৪৮ 

অথ অপম্মার চিকিতসা 

লক্ষণ ১৪১ 

১৮১ 

মুষ্টিযোগ ১৪১-১৪২ 

গৃহৎপঞ্চগব্য ত্বৃত ১৪২ 

বিদর্ষযাদি ঘ্বুত ৯৪২ 

পলদ্ষমাদ্ত তৈল 

শতভম্ম প্রয়োগ ১৪২ 

বাত কলাস্তক 

(0৩৭ ) 

বিষয়। পট : 

চণ্ডতৈরব রস ১৪৩ 

অপথ্য টা বন ১০৩ 

পথ্য ১৪৩ 

অথ বাতব্যাধি চিকিৎসা । 
ব্যাধি জন্সিবার কারুণ... 

ভদ্র দার্বাদিগণ 

অথ কোষ্ঠস্থ বায়ুর চিকিৎস। | 
বাতহর চিস্তামণি ... ৯৪৫ 

বাত বিধ্বংসি রস :.. ৯৪৫ 

অভনাগ্য মেধ বু রে ১৪৬ 

শ্েহ লবণ ... রঃ ১৪৬ 

নারারণ তেল রঃ -৯৬ 

মধ্যম নারায়ণ তঠল ১০ উড তউও 

মহ! নাবায়ণ তৈল -, ৮৯. 

[নধুঃ তেল ৯ 

রহ বিষ ত৩প 5৪ 

বৃহন্বান্ত (চন্তাম ৭ ৪ নি 2 
স্পথ্য রা 4 ০৯১ 

পলেপ ডু " টির 

আমাশয় গত বায়ুর চিকহপা। 

সড়ধরণ যোগ 7 ৯৯৪ 

বুসোন তৈল 7 টি, টি 

টিন্ধাবাদ্ধ তেল নি জীর্চিদ 
মলকাগ্য তৈল... 2 

বসোন পিও 7". বন ডিস 

আদভ্য পাক ভগ িলু 2 ১৯৩ 

পয়োদশাস গুগল 

বহত্বাত গজাদুশ ২ ইঈউ 

পক্কাশযগত বায়ুর চিকিহস" । 
পথা 1 



বিষয় । 
অপথ্য 

কলাণ লবণ 

হিঙ্গদিচুর্ণ 
কাগুলবণ 

পদ্জে লবণ 

চিন্তামণি 

চিন্তামণি চতুন্মখ 

বৃহৎ চিন্তামণি চতুর্ম ৭ 

বস্তিগত বায়ুর টিনার 
মুষ্টিযোগ 
বাস়চ্ছায়া স্নেক তৈ 

মহাকুকট মাংস 

মাষবলাদি তৈল 

ত্বগগতে উপনাহ 
মাংসগতে উপনাহ 

রজগতে উপনাহ 

শুদ্ধ বাতের প্রলেপ 

নকুল তৈল 

কুহৎ ৰাতারি তৈল 

বৃহৎ বাতারি তৈল(২ঘ়)--. 
মহ! মাষ তৈল 

কুর্মমাংস তৈল 

কষ চতুর্থ 

যোগেন্জ বস 

রসরাজ বুস 

নকুলাছ্য 'ঘ্ত 

শেগলাছা খত *"" 

প্রহ ছাগলাছ্য ঘুত 

মহ। বল। তৈল (সুঞ্তোক্ত) 

মহাবল। তল (চরকোক্ত) 

পর্রকক্ু 

৯৫ ৫ 

৫০ 

১৫১ 

হরি 

১৫২ 

৮৫৭ 

বিষয় । পৃষ্ঠ।। 

ভ্রেলোক্য চিস্তামণি ১৫৭-১৫৮ 

কেতক্যাদি তৈল ০ ১৫৮ 

করভাদি গুড়িকা *** ১৪৮ 
চাতিহর রস "''. *** ১৫৮ 
শুক্রধতি ৬ টি ১৫৮ 

নিন্বাদি বটা * ১৫৮-১৫৯ 

শক্ত নিবারিণী বটিক -*" ১৫৯ 

'অখগন্ধা পরত ও ১৫৯ 

বুহৃৎ অশ্বগন্ধা ঘত রি ১৫৯ 

গোধমাঙ্া দত '** ৯৫৯৭ 

বৃহৎ শতাববী ঘ্বত 

কামদেব তত 

অনুতপ্রাশ সত" 

অম্বহপ্রাশ ঘৃত (চরকোক্ত) ১৬০-১৬১ 

রহভী ঘ্ত *"" ত* ১৬১ 

বৃহত্চন্দ্রোদয় মকবুধ্বঞ্জ (১ম) ১৯৬১ 

সিদ্ধ সত ক ১৬১ 

মকনুধবন্ত বসায়ন তি ১৬১ 

লাক্ষা কাঞঙিক তৈল *** ১৬২ 

শুক্রস্থবাঘ় দ্বার] গভ শুক্ষ হইতে 

থাকিলে "** তি ১৬২ 
অশ্বগন্ধাতিল".' ট ১৬২ 

বালকবালিকা বায়দ্বার] শুষ্ধ হইতে 
গাকিলে ৮" 2 ১৬২ 

মহালশ্পমাবিল।স তৈল *** ১৬২-১৬৩ 

বৃহৎ শালুলীপ্রততা **" ১৬৩ 

অথ বিবৃতাস্ত হন্ুগ্রহ চিকিৎসা । 
লক্ষণ ১৬৩ 

বৃতাস্ত হনুগ্রহ চিকিৎসা 
৩ 

লক্ষণ ১৬৩ 



বিষয় । পৃষ্ঠ । 

অথ অঙ্দিত চিকিৎসা! ১৬৪ 
লক্ষণ ৪ নুন ১৬৪ 

মাধ বলাদি কষায় 2 ১৬৪ 

দশমূল ঘ্বত ”*" ১৬৪ 

অর্দিত রোগীর দুলক্ষণ ***. ১৬৪ 

অহিতকর ও হিতকর দ্রব্য ১৬৪ 

অথ মন্যাস্তম্ত চিকিৎসা । 
লক্ষণ "৭ ১০, দি 

পথ্য সা জে ১৬৫ 

কুন্তপ্রসারিণী তৈল """ হয 

অথ জিহ্বাস্তম্ চিকিৎসা । 

কল্যাণকলেহ ** 7১৬৬ 

অপথ্য '*, হয 

অববাহুক চিকিৎসা *** ১৬৬ 

মুষ্িযোগ ্ী ১৬৬ 

বাভারি তৈল "" ১৬৬ 

বাতারি মর্দন "0১৬৭ 

অথ অংস শোষ চিকিৎসা । 

বাজিগন্ধাদি কমার """ ১৬৭ 

মধ্যম নারায়ণ তৈল """ ১৬৭ 

অথ পক্ষাঘাত চিকিৎসা। 

লক্ষণ ০১০০ ১৬৮ 

মাষাদি কষায় -*" তি ১৬৮ 

ংসাদি যদ্দন 1 ৯৬৮ 

শান্বণ ম্বেদ ** ১৬৮-১৬৯ 

বৃহৎ ধুণ্ত,রাছ্য দ্বত টি ১৬৯ 

পুষ্পরার্জ প্রসারিণী তৈল ১৬৯-১৭০ 

অষ্টাদশ শতিক। প্রসা'রণী তৈল ১১৭০ 

মহারাজ প্রসারিণী তৈল ***১৭১-১৭২ 

বহৎ হংসাদি রত (মাঁলিশের) ১৭২ 

বিষয়। পৃষ্ঠ] । 

হংসাদি তৈল *. "০ ১৭২ 

হংসাদি ঘ্বত (যালিশের)" ১৭৩ 

সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল ব। 

বৃহন্মায তৈল "'' টি ১৭৩ 

অথ অপতানক চিকিৎসা । 
লক্ষণ টড 2 ক 

মুষ্টিযোগ তত ১৭৩ 

কে. 45 5 5 

অপতন্বক *"** হা 

ধনুস্তস্ত বা ুউারসকিৎসা 
এ ১৭৪ 

সমীর গজকেশরী ঠা 

দস্তাপতানক চিকিৎসা ১৭৫ 

ত্রিশতী প্রসারণী তৈল "*" ১৭৫ 

পথা ও অপথ্য """ টি ১৭৫ 

সর্ববাশ্ত বাতব্যাধি চিকিৎসা ১৭৫ 

. অথ গৃধ,সী চিকিৎসা *** ১৭৬ 
লক্ষণ ই দা এ 

মুিযোগ ২ ০৮ ৭ ১৭৬ 

পথ্য আর 2 ৬ 

অথ ক্রষ্ট,শীর্ষ চিকিৎসা | 

লক্ষণ 8 ভর 

যুষিযোগ ** ১৭৬-১৭৭ 

পধ্যাপথ্য নি ১৭৭ 

অথ বিশ্বচী কা” 

মির ১৭৭ 

মুষ্টিযোগ 7 ১৭৭ 

অপধ্য কচ... 7 ১৯৭৭ 

অথ খন্বী চিকিৎসা '"' ১৭৭, 
লক্ষণ ১০ 



বিষয়। 

মুইিষোগ 

পৃষ্ঠ] | 

১৭৭ 

অথ তি কত সা ১৭৮ 

মুষ্টযোগ 
তালকেশ্বর রস """ 

পলাশাদি বটী -." 

অথ বেপথু পায়ু চিকিৎসা! । 
লক্ষণ 

দ্বিগুণাখ্য রস 

পথ্য 

১৭৮ 

১৭৮ 

১৭।, 

১৭৮ 

"* ১৭৮-১৭৯ 

১৭৯ 

অথ অঙ্গশোঘ চিকিতসা ১৭৯ 
পথ্যা্দি 

লক্ষণ 

কুকজবিনোদরস ".. 

সিদ্ধার্থক তৈল 

অপথা 

লক্ষণ , 
পিগ্লল্যাদিগণ 

মুহ্ইিযোগ 
মজ্জন্েহ 
চতুঃশেহ 
মহানেহ 

ধুকতর স্বত 
অথ আধ্মা 

লক্ষণ 
মুহিযোগ 

অথ প্রত্যাথা 

রক্ষণ 

মুষ্টিযোগ 

অথ কুব্জ চিট ১সা ১৭৯-১৮ 

অথ তুণী ও ৫! 

১০৯ 

০ 

৯০৪১ 

১৭৯ 

টা 

১৮৪ 

"৯১৮০ ১৮১ 

১৮৯ 

উচাও 

চিকিং ২সা। 
»১৮৯ 

হট" .. ১৮২ 

চকিশুল! ১৮২ 
১৮৭ 

৮২ 

[বিষয় । পৃষ্ঠ।। 

অথ প্রত্যষ্ঠীলা ও অষ্টীলিক। 
চিকিৎসা ১৮২-১৮৩ 
রর ১ পি" 

অপথা ১৮৩ 
পথ্য ১৮৩ 

অথ পাদদাহ চিকিৎস। ১৮৩ 
লক্ষণ নি টি ১৮৩) 

পথ্যাপথা ১৮৩ 

পাদহর্ধ ও বিনানি বাত 
চিকিৎসা ১৮৩ 
পারহধষের লক্ষণ ১৮৩ 

মুক্িযোগ ১৮৩ 

অথ সিরা গদ্গদ চিকিৎম 
লক্ষণ ১৮৩ 
মপথ্য চা ৪ ৬ ও ১৮৪৭ 

অথ পঙ্গু, খঙ্জ, কলাযুথঞ্জ ও 

বাতকণ্টক নি .-* ১৮৪ 
মুস্টিঘোগ ৫ ট ১৮৪ 

লঙ্ণ টি. বু ১৮৬ 

বাভতর্যাধির সাধারণ পগণাপগা ১৮৪ 
রর অপপ্য ১৮১ 

অথ বাতরক্ত রিনি, 

লক্ষণ ১৮৫ 

বিদাহি দ্রব্য -*- ৯৮৪৫ 
অপথ্য 58 এ 

উত্তানবাতব্যাধি ১৮৬ 

গন্ভার'বাতব্যা্ধি ছিঃ ১৮৬ 

অথ উত্তান ব। বাহ্য বাত- 
রক্তের চিকিৎসা -"" ১৮৬-১৯৪ 
মুঙগিযোগ সু ক ১৮৭ 



বিষয় । পষ্ঠা। 

দ্রব্য সংযোগে গুলঞ্ের ক্রিয়াস্তর ১৮৭ 

বাসা গুড়,চ্যাদ্রি কষায় *** ১৮৬ 

পটোলাদি কষায় *ত ৮৮ 

নবকার্ধিক কষায় যা ১৮৮ 

কৈশোর 'গুগ গুলু ক ১৮৯ 

পুনর্ণব। গুগ গুলু ১৮৯ 

বাতরক্তান্তক লৌহ -** ১৮৯ 
নিষ্বাদি চর্ণ 222 ৫ ১৮৯ 

বাতরক্তান্তক বস রি ১৯০ 

অপর বাতরক্তান্তক রস """ ১৯৬ 

গুড়,চ্যাদি লৌহ ৭. ৯৯০ 

অমূতাক্কর লৌহ ১৯০ 

হরিভাল ভম্ম ১১০১৯৩৭ ১৯১ 

মহ।ভালকেশ্বর রস টি মে 

চি প্রত *"" টি ১৯১ 

শতাবরী ঘ্ত **' রি ৯৯১ 

গুড়চি তেল ৰ ১৯১ 

গৃহৎ 'গড়াচি তেল 7 ৯৯১ 

প্হ্থ গুডচ্যাদি তৈল ১৯১-১৯২ 

পশ পাক বলাতিল 1 ৯৯২ 
খুরুক পন্ধক ত৩প ১৯২ 

নাগবল তৈল ৯৯২ 
পিগু তৈল ক ৯৯২ 

শিগু তৈল (দ্বিতায় প্রকার ) ১৯২ 

মহাপিগড তৈল ৯৯২১ ৯৯৩ 

পি তৈল (তৃতীয় প্রকার ) ১৯৩ 

ঝাসারুদ্র গুড়,চি তৈল "*" ১৯৩ 

মহারুদ্র তৈল *ত ১৯৩ 

বাতরক্তাম্ভক লৌহ -১৯৯-১৯৪ 
পথ্য 2৫০2 ২ 

অপথা রি টির ১ন৪ 

/৩/৩ 

বিষয় । পষ্ঠ]। 

অথ উরুত্তম্ত চিকিৎস|। 
ভাক্ষণ ৬৬৩ ডগ ১১৯৪ 

গম্ভীরারিষ্টী "1 2৯৯৪ 

মুষ্টিযোগ **১৯৪-১৯৫ 

অষ্ট কটুর তল". ** ১৯৫ 

কুষ্ঠান্ত তৈল "৮2১৯৫ 
গুঞ্জ(তদ্ররস টি রি ১৭৫ 

অথ আমবাত চিকিৎসা। 
লক্ষণ রি -**১৯৫-১৯৬ 

মুষ্টিযোগ **১৯৪-১৯৭ 

আঁমবাতের বিশেষ শ্বেদ *** ১৯৭ 

১, + প্রলেপ "*" ১৯৭-১৯৮ 

রাম্ন।দশযূল কথায় ৮১৯৮ 
পাশ। পঞ্চকুা 2 ক ১৯৮ 

রাম] সপ্তক """ টা ১৯৮ 

বেশ্বানর চর্ণ ১ রঃ ১৯৮ 

যোগরাজ গশুগ গুলু রঃ ১৯৮ 

সিংহনাদ গুগ.গুলু. ... ১৯৯ 
শিব গুগগুলু **" "১৯৯ 

আমবাত গজসিংহ মোদক * ১৯৯ 

রদ্ধ দারাছা লৌহ ১৯৯ 
বাতারি গুগ গুলু ৮৪ নিউ 

আমবাতারি বটিকা -"" ৯৯৯ 

আমবাতেশ্বর রস ***১৯৯-২০৩ 

বৃহৎ যোগরাজ গুগ গুলু... ২০৭ 

ত্রিফলাদি লৌহ...  ... ২৯০ 

পঞ্চানন রস লৌহ ১৮৮৯ ২০০ 

আম প্রমাথিনী বটিকা **- ২০০ 

আমবাতাদ্রি বজুরস *₹২ ২০১ 

সৈষ্ধবাদি তৈল... "২৯ 

রহৎ সৈষ্ধবাদি তৈল *** ২০৯ 



বিষয় । পৃষ্ঠা । 

আমবাতের বিশেষ তৈল... ২০১ 

প্রসারণী সন্ধান *"" ২০১ 

বিজয় ভৈরব বা সত তৈল ২০১-২২ 

শুহঠঠীত্বত ২০২ 

শৃঙ্গবেরাগ্ঠ ঘ্বত *** ২০২ 

পথ্য ”* ২০২ 
অপথ্য ২০৯ 

অথ শন ক্স | 
যুষ্টিষোগ *২০৩-২০৪ 

যমান্যা্দি চুর্ণ (বাতখলে ) ২০৩ 

নাগরাদি কষায় (আমশলে) ২০৩ 

হিঙ্গাদি চর্ণ ১০৩ 

নাব্রিকেল থণ্ড (বাতশূলে )  ২*৩ 

ধাত্রী লৌহ | ২০৪ 

পৃগ খণ্ড ২০৪ 

দাধিক ঘ্বত ৯০৪ 

বীজপুরাগ্য ঘৃত '." ১০৪-২০ 

শলগজেন্দ্র তৈল ২০৫ 

পথ্য রঃ ২০৫ 

অপথ্য 25 

পিত্তশু চিকিৎসা । 
যুষ্টিযোগ রি ,,১৯০৫-২০৬ 

শুক্তিযোগ ১০৬ 

নারিকেলখণ্ড ২০৬ 

শতাবরী মণ্ড,র *"' ২০ 

বৃহৎ শতাবরী মণ্ড,র ২০৬ 
সপ্তামৃত লৌহ তত 2২০৬ 
পথা "৯5৬ 

ঘাপণ7 ্ ২০৬ 

অথ কফশল্ কিস 
যুষ্টিসো!গ ২০৭ 

(৯২ ) 

বিষয়। পৃষ্ঠা । 

হিঙ্গাদি চরণ ২০৭ 

ধাত্রীলৌহ ২০৭ 
চতুঃসম ২০৭ 
দ্িক্ষারাদি চুণণ """ ২০৭ 

হিঙ্গদিচুণ ২০৮ 

শলহরণ যোগ *'' ২০৮ 

বিগ্যাধরাত্র ২০৮ 

বৃহৎ বিষ্ভাধরাহ'*" ২০৮ 

সব্ধাঙগস্থুন্দর ২০৮ 

হরীতকীযোগ *"" ২০৮ 

অথ মিশ্র শুল চিকিৎসা । 
মুষ্টিযোগ "* ২০৯-২১০ 

বৃহত্যাদিগণ ২০৯ 

পটোলাছি কষায় ( ৮৪ ) 

ঠা রি ২০৯ 

এরও ঘ্াদশক ""' ২১০ 

শঙ্খাদি চর্ণ ২১০ 

লৌহ হরীতকী """ ২১৪ 
হিল দি বজ (প্রীহশলে ) ২১৪ 

যরুত শলহর বটিক ২১০ 
নিতন্ব শুলের মুষ্টি্ঘাগ "২১১ 

জদয় শলের লক্ষণ ১১১ 

পার্খ শলের লক্ষণ ২১১ 

বস্তি শুলের লক্ষণ ৯১১ 

পথ্য টি ২১১ 

অপথ্য ২১১ 

পরিণাম শুলা গকংসা | 
লক্ষণ " ২১১-২১২ 

বিডঙ্গাদি মোদক ২১২ 
শন্দুকাদি গুড়িকা ২১২ 

সামুদ্রাগ্য চর্ণ *"" ২১২ 



বিষয় পৃষ্ঠা । 

নারিকেল লবণ ... ২১২ 

থগডামলকী ২১৩ 

লৌহামৃত বি 
নারিকেণ খণ্ড """ ২১৩ 

অথ অন্নদ্রব শুল চিকিৎসা । 

অন্নদ্রবশূলে হিতকর দ্রব্য ২১৩ 

শঙ্গাদি চূর্ণ ২১৩ 
ক্রিগুণাখ্য রস ""' ২১৪ 

অস্পিত্তহর চটি ২১৪ 
হরীতকী খণ্ড ২১৪ 

শঙ্খজন্বীর 'গুড়িক! ২১ম 

মুট্টিযোগ ২১৫ 

শ্লহরণযোগ ২১৫ 

শূলগজেঞ্দ মণ্ডর ২১৫ 

শূল+র বটী ২১৫ 
আহার বিধি ২১৫ 

উদাবর্ত ও আনাহ চিকিৎসা 

লক্ষণ ২? 

পথা ২১৬ 

গ্র/মাদিগণ ২১৬ 

হিলি চূর্ণ ২১৬ 

নারায়ণ চুণ ২১৭ 

ইচ্ছাভেদী ২১৭ 

ব্রিবৎগুড় পুরীধঙ্জ উদ্দাবর্তে ) ২১৭ 

ভুবনেশ্বর ২১৭ 

গুড়াষ্টক ২১৭ 
আনাহ সংজ্ঞা ২১৭ 

উদাবর্ত সংজ্ঞা .. .. ২১৭ 

মূত্র নিরোধজ উদাবর্ত চিকিৎা 
মুষ্টিযোগ ১১২১৮ ২২০ 

লক্ষণ ৪ ২১৮ 

( ১/০ ) 

বিষর। পৃষ্ঠ] । 

বিভ্রমযোগ ২১৮ 

নিদ্রানু তৈল ২২০ 

হিজাদি চূর্ণ ২২১ 

বচাদি চূর্ণ ২২৯ 

পাঁক লবণ ২২৯ 

শুষ্ক মুলান্ দ্বত ... ২২১ 

স্থিরাগ্য ঘৃত ২২২ 

পথ্য ২২২ 
অপথা ২৭ 

অথ গুল চিকিৎসা! | 

লক্ষণ ২২২ 

অথ বাতগুল্ম চিকিৎসা 
মুষ্িযোগ ২২৩ 

দস্তীহরীতকা ২২৩ 

কাঙ্কায়ন গুড়িক। ২২৪ 

হবুষাদ্য ঘ্বত হও 

ধাত্রীবঘট্পলক ত্বৃত ২২৪ 

" গুক্ম শার্দিল রস... ২২৪ 

রসায়নামৃত লৌহ ২২৫ 
শিথিবাড়ব রস... ২২৪ 

হিন্গ1দি চূর্ণ ২২৫ 

ক্ষীর ঘট্্পলক ঘ্বত ০ 
তার্গীষট. পলক ঘ্ব£ ২২৫ 

পথ্যাপথ্য ২২৬ 

বাঁতপৈত্তিক গুল্ম চিৎ শসা । 
রোহিণী দ্বত ২২৬ 

প্রামাণ্য বত ২৩ 

দ্রাঙ্ষান্য ঘ্বত ৬ 

অপথ্য ২২৬ 

সন্নিপাত গুলা চিকিৎসা ২২৭ 
বচাদি চণ ৮ ২৭ 



বিষয়। 

মুষ্টিযোগ 
পধ্যাপথ্য 

পৃষ্ঠ] | 

২২৭ 

২২৭ 

রক্ত গুল চিকিৎসা ২২৭-২২৯ 

লক্ষণ 

মুক্টিযোগ 

মনোবর চর্ণ 

ক্ষার ঘুত 

অগদক্ষার 

হিঙ্গাদি চুর্ণ 

ক্ষারযোগ 

শরপুজ্ছ লবণ 

বজক্ষার 

পথাপথা 

জীবনীয় ঘ্বত 

অথ হৃদরোগ চিকিহসা 

লক্ষণ 
আবরণিক জাদ্রেগ 

লক্ষণ 

কোঠিক ছঙগোগ 

লক্ষণ 

আয়ামিক। জগ 

লক্ষণ রা 

ষষ্টাহব শতপাক তৈল 
অথ পরীক্ষয় জদ্রোগ 

লক্ষণ 

মেদ স্তরে হৃদরোগ 

লক্ষণ 

লক্ষণ 

উনন্তোয় জঙোগ 

লক্ষণ 

অথ লিক্ষেপিকা ধছোগ ১, 

২২৭ 

৭-২২৮ 

২২৯৮ 

২২৮ 

২২৮ 

২৩০ 

বিষয় । পৃষ্ঠ] । 

মু্িযোগ চি ঠা ২৩২ 

অপথা টাও ২৩৪ 

উরোগ্রহ (অগ্র মাংস ব। পাত) ২৩৪ 

লক্ষণ ৫ ৫ ২৩৪ 

অপথা হর রর ২৩৪ 

পথা রা ২৩৪ 

মুষটিযোগ রি রর ২৩৪ 

শখ্যাপথা টি ও ২৩৪% 

হৃদরোগের কতিপয় মুষ্টিযোগ ও 

ওউষধ রঃ রি ২৩৫ 

হিঙ্গাদি চর্ণ ১, ১১০ ৯৩৫ 

পাঠাদি চরণ ..১ ০০০ ২৩৫ 

*ঙগ তস্ম 43 ঠা ৩৫ 

বলত সত কুল নও ২৩৬ 

হচ্িস্তামণি রর ২৩৬ 

বালা যাও মি নিন €৩৬ 

অক্ুণ প্রভা রী ঠা ২৩৬ 

গাক্ষুর।গ ঘুত ১" ৪ ২৩৬ 

১%দিবটি ... রা ২৩৭ 

চদ্য়রত্র বটি ১৮ 5 হত৭ 

সদশ্য়থররণ রি হান ২৩৭ 

বোম বটা .২। ১. ইহ৭ 

নাগাজুন।ল ১... ৪ ২৩৭ 

অঞ্জন'্ত রর তে ২৩৭ 

'শলাজত প্রয়ে!গ ও ২৩৭ 

ভাষণ ।্য ঘ্বত *.* রে ২৩৮ 

লবণতৈল ১০০০০ ২৩৮ 

পুনণবাদি তৈল ৪ ২৩৮ 

তর নাবলেহ ** ৪ ২৩৮ 

জদোগে ও শলে বিরেচক দ্বোর 
নিয়ম 2 ১১ ২৩৮-২৩৯ 



বিষয় । পষ্ঠ। | 

পথ্য ২৩৯ 

অপথ্য ২৩৯ 

ৃত্রকৃচ্ছ, চিকিৎসা ২৩৯-২৪৫ 
বাতপ্রধান মৃত্রকৃচ্ছ, চিকিৎসা 

২৩৯ 

অমৃতা কষায় রর ২৩৯ 

গোক্ষুরাদি কাথ রি ২৩৯ 

এলাদি চুণ( ১ম প্রকার ) ২৩৯ 
এলাদি চু (২য় প্রকার) ২৩৯ 

গোক্ষরাগ্য ঘ্বুত ... ২৪০ 

পুনণবাদি মশ্রক রঃ ২৪০ 

এলাদি কথ ... পর ২৪০ 

মুত্র প্রবর্তক প্রলেপ ৮7 ২৪০ 

গোক্ষুরাদ্া লেহ 5 ২৪৩ 

মুট্রিযোগ ১২০০ ২৪০ 
সব্বতোভদ্রা বটা ১১২৪১ 

স্ুকুম।র কুমারক পুনণ বাবলেহ ১৪১ 

বলাঘখত , নর ২৪৯ 

মু্রুন্ত্রাস্তক রস ৮... ২ম) 

ভারকেশ্বর রস ্ ২৮১ 

পিশজ ু্রকৃচ্ছ চিবিৎ সা। 
শত মুল্যাদি কষায় ... ২৪২ 
হরীতক্যার্দি ... ১, ২৪২ 

মুটিযোগ ৫ যু ২৪২ 

শতাবরী তঘ্বত ... হা ২৪২ 

্িনেত্রাখ্য রস রঃ ২৪২ 

বরুণাগ্ভ লৌহ ও ২৪৩ 

রহৎ ধাত্রাদি কষায় ... ২৪৩ 

অপথ্য রা ২৪৩৭ 

কফ প্রধান মুত্রকৃচ্ছ, চিকিৎসা | 
মুষিযোগ তি ১, ২৪৩-8৪৪ 

বিষয় । পৃষ্ঠা । 

বিদ্রমযোগ ২৪৩ 

এলাদি কাথ ২৩ 

এলা ক্ষীর ম ই ২৪৪ 

ভ্রিকট্রাদি গুল গুলু. -৮ ২৪৪ 
সারসাস্থিযোগ ০২৪৪ 

আপধ্য পি রর ২৪৪ 

গোক্ষুরাদি ক্কাথ হ ২৪৫ 

অথ মুত্রাঘাত চিকিৎসা 

২৪৫-২৪৬ 
মুিযোগ ২০ ০০২৪৫ 

শিলাজতুযোগ ১" ৮১. ২৪৪ 

ধান্য গোক্ষুর ঘ্বত রর ২৪৬ 

উান্রাছ্ তৈল .১. রঃ ২৪৬ 

সুকুমার কমারক স্বতি ১১, ২৪৬ 

অপ) হন ২৪৬ 

অষ্ঠীল! চিকিৎসা ২৪৬ 
লক্ষণ ৫ ১১ ২৪৬ 

ম্টিষোগ ও স্ব রি ২৪৬ 

বাতবস্তি চিকৎস! ২৪৭৪ 
লক্ষণ টিন হন ২ম৭ 

মুষ্টিয!গ রি ২৯৭ 

মুত্রাতাত চিকিৎসা ২৪৭ 

লক্ষণ ড় ৫ ২৪৭ 

মুিখে গ 2 ০ ২৯৭ 

মুত্রজঠর চিকিওস। ২৪৭ 

লগ রঃ ৪ ২১৭ 

পথা রে রে ২১৭ 

মুত্রক্ষয় চিকিৎসা ২৪৭-২৪৮ 
লক্ষণ 2 হি ২১৭ 

স্ুপথা নর রর ২৪৭ 



বিষয় । পৃষ্ঠ । 

ভদ্রাবহ ঘ্বতু ... ... ২৪৮ 

বিদ[রী ঘবতি ... ৪ ২৪৮ 

মুত্রগ্রন্থি চিকিৎসা ২৪৮ 
লক্ষণ ৪ লো ২৪৮ 

নিষিদ্ধ ক্রিয়া ... রর ২৪৮ 

মুত্র শুক্র চিকিৎসা ২৪৮-২৪৯ 
লক্ষণ 0 মি ২৪৮ 

চিত্রকণছ্ঠ ঘ্ৃত ... এ ২৪৯ 

দৃধণীয়-বিষয় ... ... ২৪৯ 

মুত্রসাদ চিকিৎসা ২৪৯ 
লক্ষণ রঃ রর ২৮৯ 

মু্টিযে।গ ৪ ১৪৯ 

বিড়বিঘাত চিকিৎসা 
লক্ষণ ৫ বব ২৪৯ 

স্ুপধ্য র ২৫০ 

বস্তিকৃগুল চিকিৎসা : ২৫০-২৫১ 
লক্ষণ এ ২৫০, 

ভারকেশ্বর রূপ ১... নী ১৫০ 

লঘুলোকেশ্বর রস ১১২৫০-২ 

মুষ্িযোগ রঃ ২০২৫০ 

পণ্যাপধ্য মু ২৫১ 

অশ্মরী চিকিৎসা! ২৫১-২৫৭ 

বাতাশ্মগী চিকিৎসা ২৫১-২৫৪ 
বীরতক্ার্দিগণ ... রি ২৫১ 

বীরতর্বাদিগণ ... ও ২৫১ 

শুঞ্যাদি কষায় .... .... ১৫১ 

পাষধাণভেদাস্তি ঘ্ব রঃ ২৫৯ 

ভঘকার্দিগণ ... ১১০ ২৫২ 

পাধাণতেদাছ্যগণ ২৫২ 

বন্তিশোধন দ্রব্য রর ২৫২ 
মুইিযোগ ১০০ ২৫২ 

৯: 

বিষয় পষ্ঠ' | 
বরুণাদি কবায় ... নী ২৫৩ 

এলাদিকষায় ... 2 ২৫৩ 

পাষাণ তেদাছ।চর্ণ রো ২৫৩ 

কুলখাগ্ বত *** নি ২৫৩ 

বরুণ গ্ৃত রি দা ২৫৩ 

বীরতরাগ্ তৈল... ৮১৮ ২৫৩ 

বরুণা তৈল ... 2 ২৫৩ 

নারিকেল যোগ... নর ২৫৪ 

আনন্দ খাগ :,, মী ২১৫৪ 

পাষাণ ভিব্রস ... নি ২৫৪ 

বরুণক গুড় - ২৫৪ 

পিত্তজ অশ্মরী চিকিৎস! | 
কুশাছ্য ছত র্ রর ২৫৪ 

কুশাদিগণ রর রে ২৫৪ 

শরদি ুত ... রঃ ২৫৫ 

বীরতরাদি তৈল ১ ২৫৫ 

অথশ্রেক্মজাশ্মরী চিকিৎসা । 
বরুণাগ্য ঘ্বত ... ৮... ২৫৫ 

বরুণাদিগণ ... নো ২৫৫ 

ত্রিবিক্রম রস ... ২৫৬ 

পুনর্ণবা তৈল ... টি ২৫৬ 

অথ শুক্র।শ্মরী চিকিৎসা । 
তিলাদি কাথ ... রঃ ২৫৬ 

পাষাণ ভেদক যোগ সঃ ২৫৭ 

বরুণাদ্দি চূর্ণ . ০, ২৫৭ 
পুনর্ণবাদি বটী ... রি ২৫৭ 

তুণ পঞ্চমুলাদ্া ঘ্ত 2 ২৫৭ 

'কুলাছ্চ তৈল ... ২৫৭ 

অথ শর্কর। চিকিৎসা । | ২৫৮ 
মুষ্িযোগ রঃ ২৫৮ 
অখণ্য রা ৪ ২৫৮ 

পথ্য রি ৫৮ 



বিষয়। পু্ঠ। | 

অথ প্রমেহ চিকিৎসা । 

উপসগিক মেহের সিল ২৫৮ 

যাপ্য মেহ ২৫৯ 

অসাধ্য মেহ “*২৫৯-২৬০ 

উদক মেহ চিকিৎস! | 

মুষ্টিখেগ ২৬০ 

সোমনাথ বস ২৬০ 

সোমেখর রস ২৬১ 

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর ২৬১ 

প্রমেহ সেতু ২৬৯ 

বসন্ত কুস্থমাকর বস ২৬১ 

দেবদার্বরিষ্ট ৬২ 

ধান্বস্তর ঘৃত ২৬২ 

সান্দ্র মেহ চিকিৎস।। 

মুষ্টিঘোগ ২৬২ 

জ্যষণাদি গুগ. গুলু ২৬৩ 

শিলাজতু প্রয়োগ ২৬৩ 

শ্বালসারাদিগণ ''" ২৬৩ 

স্বর্ণ মাক্ষিক প্রয়োগ ২৬৩ 

এলাদি চূর্ণ ২৬৩ 

পূর্ণ চন্দ্র ব্স "**২৬৩-২৬৪ 

মেইকেশরী ২৬৪ 

পিষ্ট মেহ চিকিৎসা । 
মুষ্টিযোগ ২৬৪ 

সর্বেশ্বর রস ২৬৪ 

মেঘনাদ রস ২৬৪ 

দ্বর্ণাদি গুড়িকা ** ০৮ খি৬৪ 

০মেহ বজ রঃ ২৬৫ 

চন্দ্রপ্রত1 বটিক। “৪. ২৬৪৫ 

( ১//০ ) 

বিষয়। 

অথ শুক্রমেহ চিকিৎমা। 

পৃষ্ঠা । 

লক্ষণ ২৬৪ 

দুর্বাদি কষায় *** ২৬৫ 

দেবদার্বাদিকষায় ২৬৫ 

মুইিযোগ ২৬৫ 

বঙ্গেশ্বর ২৬৬ 

প্রমেহ চিন্তাযণি-*" ২৬৬ 

মেহবারণ সিংহ রস ২৬৬ 

স্বর্ণ বঙ্গ ২৬৬ 

শ্বর্ণবঙ্গ (২য় প্রকার ) " ২৬৭ 

চন্দ্রপুহিরস ২৬৭ 

প্রমেহ গজসিংহ দ্বৃত ২৬৭ 

বঙ্গাষ্টক ২৬৭ 

চন্্রকলা ২৬৭ 

ইন্দ্রবটী ২৬৭ 

স্থরনুন্দরী বটী "'*  **২৬৭-২৬৮ 

বঙ্গান্রঙগতু ২৬৮ 

শাল্সলী ঘ্ৃত ২৬৮ 

চন্দনাপব ২৬৮ 

প্রমেহ গুঁধধের অক্কুপান নির্বাচন ২৬৮ 

অথ সিকতামেহ চিকিৎসা। 
মুছিযোগ '* ২৬৮-২৬৯ 
শুক্রমাতৃক! বটা'"" ২৬৯ 

অথ শীতমেহ টিবি ২৬৯ 
মুষ্টিযোগ ২৬৯ 

লোধাসব ২৬৯ 

অথ শনৈর্মেহ চিকিৎসা | 
মুষ্টিযোগ * ২৬৯-২৭০ 

মেহ মুদগর বটী ২৭০ 
ত্রিকণ্টকাগ্য ঘ্বত ও তৈল"” ২৭০ 
যমক পাক ২৭৪ 



বিষয় । পৃষ্ঠ] 

অথ লালামেহ চিকিৎসা 

মুষ্টিযোগ ২৭৭ 

বিদ্যাঁবা সীশ রস ২৭১ 

অথ উক্ষুমেহ চিকিৎসা ২৭১ 

মুষ্টিযোগ ৮ ২৭১ 

অথ শ্ুরামেহ চিকিৎসা ২৭১ 

লক্ষণ ২৭১ 

মুষ্টিষো গ ২৭১ 

স্শ্রুতোক্ত ফেনমেহচি কৎসা॥ 
মুষ্টিযে'গ ২৭২ 

মেহ কু:]স্তক রস ২৭২ 

স্থশ্রচাক্ত লবণমেহ চিকিৎসা 
লক্ষণ ৩ ২২ 
বৃহৎ ব'গশ্বর ( মতান্তরীয় ) ২৭২ 

আনন্দ 2তরব রস ২৭৩ 

রক্ত হু চিকিৎসা ২৭৩ 

মুষ্টিযো ৃ ₹৭৩ 

হগ্রোধ 'নচুণ ... ২৭৩ 

কুশার হ্ ২৭৩ 

হবিশদ্ব 4 রস ২5৩ 

মণ্রউমেহ চিকিৎসা। 
লক্ষণ রর, 2 

মুষ্তিযো ২৭৪ 

হারিছ মেহ চিক ২৭৪ 

লক্ষণ রি ২৭৪ 
মু্টিযোগ ২৭৪ 

ক্ষার ..নহ চিকিও: মা. ২৭৪ 
মুদিযো | ₹৭৪ 

, শীল £ চিকিৎসা ২৭৪ 
মুষ্টিযে! ' ও 

( ১1৮৩ ) 

বিষ । পষ্ঠা। 

অথ কাল মেহ টি ২৭৫ 

মুষ্তিযোগ ২৭৫ 

স্থুশ্রচতোক্ত অশ্রমেহ চিকিৎসা 
লক্ষণ (285 দঃ 

গ্যগ্রোধাদিগণ ২৭৫ 

মুষ্টিযোশ ২৭৫ 

বাতজ মজ্জমেহ চিকিৎসা । 

সপি মেহ ২৭৫ 

পাঠাদি চুণ ২৭৬ 

চণ্জ প্রত। ২৭৬ 

দ্াড়িন্বাছা ঘ্বত **" ২৭৬ 

বৃহৎ দাডিসম্বাগ্য ঘ্ৃত ২৭৬ 

প্রমেহ মাহর তৈল '* ২৭৬-২৭৭ 

ক্ষৌড্র ও বসামেহ ০ | 
মু্রিযোগ 

মথ হস্তিমেহ চিকিওসা। 

২৭৭ 

গশ্মণ ৭৭ 

পথযাপথ্য ২৭৭ 

বিশেষ পথ্য ২৭৭ 

পাঠাি কষায় **" ২৭৭ 

মুদ্দিবোগ '" ২৭৭-২৭৮ 

কম্ত,রী যোদক '"' ২৮ 

সাধারণ মেহ চি।কশুসা। 

ফলব্রিকাছি কষায় ২৭৮ 

দার্বযাদি কষায় **" ২৭7 

যুষিযোগ “* ২৭৮-২৭৯ 

নাঙ্মান্রজতু * -*. ২৭৯ 
নাগজতু রীতি ২৭৯ 

বর্গজড় ৫ ২৭৯ 



বিষয় । 

পথ্য 

অপথ্য 

পিড়ক1 চিকিৎস! 

এলাদিগণ 

প্রমেহের অরোগোর লক্ষণ 

পৃষ্ঠ।। 

৭ 

২৭৯ 
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[ি্রীহর্গীশরণধ 

আন্মুহে্্দদীন্ল 

ফলিত চিকিৎসাবিধান। 
০০৯০১ 

মঙ্গলচরণং 

পুর! প্রাণিষনুক্রোশং পুরোধায় মহর্ষয়ঃ ॥ 

তপস্তেজোহৃতধ্বান্তা মহান্ত ইব বহৃুয়ঃ ॥ 
সঙ্গম্য হিমশৈলন্ত পাদে হ্যলোক সম্গিভে ॥ 
যেহক্রবন্নায়ুষে। বার্ভাং রোগানীকজিহীর্ষয়। ॥ 
ত্রেকালজ্ঞানসম্পন্ন! নিঃস্বার্থা.বিগতস্প্ হাঃ ॥ 
ত্রিলোকগুরবঃ সৌম্যা শ্টীরবক্ষলধারিণঃ ॥ 

তেষাং মুশীনাং পরমাজ্যি,পদ্মং ॥ 
তাতস্ত মাতুশ্চ শিবং শরণ্যং ॥ 

বিস্বোপশাক্ত্যে শুভভক্তিপুন্পৈঃ ॥ 
রাখালচন্দ্রুঃ শতশোহভি বন্দে ॥ 

আয়ু্বরবেদশবের নিরুক্তি । 

আয়ুরন্মিন বিদ্তে অথবা অনেন আমুধিন্দতি ইতি আয্বব্বেদঃ। অন্ঠার্থ_ শরীর, 
ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরম্পর সংযোগকে আমু এবং যে শান্ধে তাদৃশ আয়ুর বিষয় বর্ণিত 
আছে তাহাকে আয়ুব্বেদ বলে অথবা"ষে শান অধ্যয়ন করিলে আয়ুর বিষয় অবগত হওয়। 

যায় কিন্ব। যে শাস্বের নিয়ম অনুসারে চলিলে দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে আয়ুব্বেদ 

কহে। 



২ ফলিত চিকিৎসাবিধান । 
৬১ ১্উ্ম্টি প ন প আ  ৪ পা বত সদ লি সিল টি 

অথ আয়ুর্ব্বেদের বিষয় বর্ণনা । 
বায়ু, হূর্ধ্য ও চন্দ্র যেরূপ পৃথিবীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে ও তাহাকে রক্ষা করে 

তদ্রপ বাম তেজোমর় পিত্ত ও সৌম্য শ্লেন্মা মানব শরীরে ক্রিয়া করে ও তাহাকে পালন 
করিয়৷ থাকে । 

শরীরস্থিত বায়ু, পিত্ত ও শ্ল্েক্সা বিকৃত হইলে শরীরকে বিনাশ করে । ইহার] শরীরকে 

দুষিত করে বলিয়া! দোষ এবং মলিন করে বলিয়া মল ও ধারণ (পালন ) করে বলিয়। 
ধাতু নামে অভিহিত হয়। 

বায়ু এই দেহ যন্ত্রের চালক ; পিত্তই অগ্নি এবং শ্মেম্মাই জল । এই জল, অগ্নি ও বায়ু 

দ্বারা দেহযন্ত্র অহনিশি পরিচালিত হইতেছে । ইহার৷ সাম্যাবস্থায় থাকিলেই শরীর 
নীরোগ থাকে । 

বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেম্াই বাধির উৎপাদক ; এই ত্রিদোষ ভিন্ন কোন ব্যাধিই উৎপন্ন 

হইতে পারে না। এক একটী পুথক ২ দোষ বাধিউত্পাদন করিলে তাহাকে বাতজ, 

পিত্তজ বা স্পেচ্মজন্বরাহ্বি বলা যায় ; দুইটা ঢুইটী দোষ মিলিত হইয়া রোগ উৎপাদন 
করিলে তাহাকে বাতপিন্তজ বা পিিভুশ্পেহ্যভক ব্যাধি বলা যায় এবং দোষত্রয় মিলিত 
হইয়া যে ব্যাধি উৎপাদন করে তাহাকে ভ্রিদোষজ বা লহ্লিসাখভজ লাগাহ্ি বলে। 

দোষ কুপিত না হইলে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে না। দোষ কুপিত হইবার পূর্বে 
হঠাৎ যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় ভাহাকে আপন্থধ্যাধি বলে। ভূতসংসর্গ, বিষসংস্পর্শ, বিষাক্ত 
বাঘু সংস্পর্শ, অগ্রিদ্াহ, অস্ত্রশস্্াদির অভিঘাত, পতন, কাম, শোক ও ভয় প্রভৃতি 

দ্বারা হঠাৎ যে রোগ জন্মে তাহাকে আপঞ্ল্যাচিি বলা যায়। যদিও ইহাতে পূর্বে 
কোন দোষের প্রকোপ হয় না কিন্তু পরক্ষণেই দোষের সংসর্গ হইয়া থাকে; এজন্য আগন্ত 
ব্যাধিকেও নির্দোষ ব্যাধি বলা যায় না। অধিকাংশ আগন্তব্যাধিই বায়ুপ্রধান। 

রজঃ ও তমঃ নামে আরও ছুইটী দোষ আছে । এই ছুই দোষকে মাসল €তদ্শেজ্ম 

বলে; ইহারা মনকে দূষিত করে । নৎসংসর্গ ও তব্বজ্ঞান মনোদে।ষের প্রধান উষধ। 

দেহস্থ বায় পাঁচ প্রকার । যথা-প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান ও ব্যান। প্রাণবায়র 

স্থান হৃদয়, উহা! হদয়ে থাকিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদিক্রির়া নির্বাহ করে; ইহা বিকৃত হইলে 
স্বাসরোগ, ছদ্রোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। অপান বাম়ুর স্থান গ্রহণী নাড়ী; উহা তথায় অব- 

স্বান করিয়া মল মৃত্রাদি নিঃসারণ করে; ইহা বিরুত হইলে অতিসার. গ্রহণী+ গুদত্রংশ 

প্রমেহ, মৃত্রকচ্ছ,। মূও্ররোধ ও বহুমূত্র প্রভৃতি উত্পপন্ন হয়। সমান বায়ুর স্থান__পক্কাশয়, 
উহা তথায় অবস্থান করিয়া পাচকাগ্রিকে খ্লাপিত করে এবং বিকৃত হইলে, 
অগ্রিমান্্য, অজীর্ণ আগ্মান প্রস্তুতি উৎপন্ন হয়। উর্দান বাম্বর স্থান কণ্ঘদেশ; উহ] তথায় 

[. 



ফলিত চিকিৎসাবিধান । ৩ 

অবস্থান করিয়। প্রাণবায়ুর ন্যায় ক্রিয় প্রকাণ করে এবং বিকৃত হইলে হিক্কা প্রস্ততি ব্যাধি 
উৎপাদন করে। ব্যানবায়ু সর্ধশরীরব্যাপী; ইহ! কুপিত হইলে সর্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, 

কম্প, আক্ষেপ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

পিত্ত পাঁচ প্রকার | যথা- পাচক, ভ্রাজক, সাধক, আলোচক ও রঞ্জক। পাচক পিতের 

স্থান পক্কাশয়; ইহার কাধ্য আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করা । ইহা বিকৃত হইলে অগ্নিমান্দ্য, 

অশ্নপিত্ত, অজীর্ণ, উদরস্তন্ত, তীক্ষানি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভ্রাজক পিত্তের স্থান ত্বক.; 

ইহ| শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং ইহার বিক্ৃতিতে বিল্ফোট, শীতপিত্ত প্রভৃতি উত্পন্ন হয় । 

স।ধক পিত্তের স্থান হৃদয়, ইহ। অভীষ্ট কার্য সাধনকারী ; বিকৃত হইলে হৃদ্রোগ, হদ্দাহ 

প্রন্থতি উৎপন্ন হর । আলোচক পিত্তের স্থান চক্ষু; ইহা৷ দর্শনকার্ধ্য নির্বাহক এবং ইহার 

বিরুতিতে নেত্ররোগ উৎপন্ন হয় । রঞ্জক পিশ্তের স্থান যরুৎ ও গ্লীহা; ইহারকার্ধা রসকে 

ব্র্িত করিয়া রক্তে পরিণত করা । ইহা বিকৃত হইলে পা, কামলা, হলীমক; শোথ 

প্রস্ততি উৎপন্ন হয়। 

শ্লেম্মা। পাচ প্রকার । যথা-ক্রেদক, শ্লেক্মক. অবলম্বক, বোধক ও তর্পক। র্েদক 

শ্লেক্সার স্থান আমাশয় ; ইহা আম|শয়গত আহারীর় দ্রব্যকে ক্লিন করে এবং বিকৃত হইলে 

ধমন, প্রত্যাপ্নান, জর প্রভৃতি উত্পাদন করে । শ্রেক্ষকপ্নেক্সার স্থান সন্ধি; ইহা সন্ধিস্থলের 

সংযোজক এবং দুঢ় তা সম্পাদক । বিকৃত হইলে আমবাত প্রভৃতি উৎপাদন করে। অব- 

লম্বক শ্লেম্সার স্থান হৃদয় : ইহা৷ স্ববীর্ষাপ্রতাবে অন্রস দ্বারা হৃদয়ের স্বকার্ধ্য সাধনে 

পামর্প্য প্রদান করে। বিরুত হইলে- শ্বাস, কাস, জদ্রোগ, শ্বাসরুচ্ছ তা প্রভৃতি উৎপাদন 
করে । লোধক শ্লেম্মার স্থান কগচদেশ বিশেষতঃ জিহ্বামূল; ইহা রসের বোধ জদ্মাইয়। দেয় 

এবং বিরুত হইলে. জিল্লবান্তস্ত প্রভৃতি উৎপাদন করে। তর্পক শ্র্েম্সার স্থান মস্তক) ইহা 

তথায় অবস্থান করিয়া সমণ্ত শরীরকে সম্তর্পিত করে এবং ইন্জডরিয় সমূহের পরিপুষ্টি সাধন 

করিয়া থাকে । বিরুত. হইলে--মালিন্ট, জাঙ্য, আলম. পীনস, মন্তকবেদনা. শরীরের 

গুরুতা প্রভৃতি উৎপাদন করে? 

গমনার্থ বা ধাতু হইতে বায়ু, সন্তাপার্থ তপ ধাতু হইতে পিত্ত এবং সংযোজনার্থ শ্লিষ ধাতু 

হইতে শ্শেক্সা শব্দ নিষ্পন্ হইয়াছে । 

বায়ু চঞ্চল. সুশ্মত্রোতশ্চারী, শীতল, রুক্ষ, বিশদ ও খরগুণবিশিষ্ট। কেহ ২ ইহাকে 

গ্যাববর্ণ বলির। বর্ণনা করেন । আমরা দর্শনেক্দ্রিয় দ্বারা ইহার কোন রূপ গ্রহণ করিতে 

পারি না। ইহা পিত্ত ও শ্নেম্ার চালক5। 

পিত্ব__রাজিকামরিচাদির” স্টায় তীক্ষ, আগ্রেয়, তরল, পৃতিগন্ধবিশিষ্ট' নীলবর্ণ 

( মামাবস্থায় ), পীতবর্ণ ( নিরামীবস্থায় ). উদ্ণবীর্যয, তিক্তরস (প্রকুত অবস্থায় )- কটুরস 

(বিকৃত অবস্থায়). স্নেহযুক্ত এবং সধগুণবিশিষ্ট পি বিদগ্ধ হইলে অন্নরস হয়। 
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্বেন্সা_ শ্বেতবর্ণ, গুরু. শ্নিগ্ধবীর্য্য, পিচ্ছিল, শীতল, মৃদু, স্থির ও মধুর রস এবং ইহ1 বিদগ্ধ 

হইলে লবণরস হয়। আমরা পিত্ত ও শ্্েম্সা দেখিতে পাই। পিত্ত রক্তধাতুর্ এবং 

্লেম্সা রসধাতুর মল । আমাদের দেহে বায়ু পিত্ত শ্লেক্ার ন্যায় আর- সাতটা ধাতু আছে; 
তাহারাও দেহ ধারণ করে বলিয়া! ধাতু নামে অভিহিত হয় | যথী- রস, রক্ত, মাংস, মেদ. 

অস্থি, মজ্জ। ও শুক্র। দূষিত রসাদি ধাতু হইতে নানাপ্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং 

তাহারা রসজ, রক্তজ, মাংসজ ইত্যাদি নামে কথিত হইতে পারে। 

রসজ ব্যাধি । 

আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অবিপাক, অঙ্গম্দ, জর, বিবমিষা, আহার না করিয়াই 

তদ্বিষয়ে পরিতৃপ্তিবোধ, অঙ্গগৌরব, হ্দ্রোগ, পারোগ, দেহের জোতোরুদ্ধতা, কার্শা, 

মুখবৈরস্ত, অবসাদ; অকালপক্তা ও দৃষ্টিশক্তিহীনতা। 

রক্তজব্যাধ । 

কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, মশক, নীলিকা, তিলকালক, ন্তচ্ছ, বাঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্রীহী, বিদ্রধি, 

গুধ, বাতরক্ত, অর্শঃ, অর্ধ,দ. অঙ্গমর্দ, এাদর, রক্তপিত্ত, গুদপাক' মুখপাক ও মেঢ্পাক। 

মাংসদোষজ ব্যাধি | 

অধিমাংস, অর্বদ; অর্শঃ, অধিজিহবা, উপজিহ্বা, উপকূশ, গলস্ুগ্ডিকাঁ, অলঙ্জি, মাংস 
সংঘাত, ওষ্প্রকোপ, গলগণ্ড ও গপ্যাল?। 

মেদোদোমজ ব্যাধি । 

গস্ঠিরদ্ধি, গলগণ্ড, অব্ব,দ, ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমেহ, স্তৌলা, অতিথর্ ইত্যাদি । 

অস্থিদোষজ ব্যাধি । 

অধাস্থি, অধিদন্ত, অস্থিভোদ, অস্তিশল, কুনথ ইত্যাদি । 

মজ্জদোষজ ব্যাধি । 

অদ্ধকারদর্শন. মুঙ্ছা, ভ্রম, পব্বস্থলেরগুরুতা, উরুভার, জঙ্গাার গুরুহ, ও নেজাভিযান্দ | 

শুক্রুদোষজ ব্যাধি। 

ক্লেবা, স্ত্রীংসর্গে অনিচ্ছা অশ্বারী, শুক্রমেহ ও শুত্রদুষ্টি | 
অপিচ, চন্মদোধে কৃষ্ঠাদি ঃ মলাশয় দূষিত হইলে মলরোধ বা অত্যন্ত মল নিঃসরণাদি ; 

ইন্দিয়স্থান দূষিত হইলে ইন্জিয়ের অতিপ্রবৃত্তি ব। অপ্রব্ত্তি ইত্যাদি আরও অনেক প্রকাঁর 
ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
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নিম্নলিখিত কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়। থাকে । যথাব্যায়াম,। উপবাস পতন, 

তঙ্গ, ধাতুক্ষয়। রাত্রিজাগরণ মলমুত্রাদির বেগধারণ, শোক; শীতলতা, ভয়, রুক্ষক্রিয়া, কষায়) 

তিক্ত বা কটুরস সেবন। বর্ষাকালে ও বৃদ্ধাবস্থায় ভূক্তত্রব্য পরিপাক হইলে. এবং অপরাহ্ণ 
সময়ে স্বভাবতই বায়ু কুপিত হইয়। থাকে। 

নিয়লিখিত কারণে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়! থাকে । যখাকটু (ঝাল ) অঙ্ন, লবণ, 
উষ্ণবীর্যযদ্রবা, বিদাহিদ্রব্য, তীক্ষুদ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, স্ত্রীসংসর্গ, তিল, মসিনা, দধি, 

মগ্চ, শুক্ত ( সন্ধানবিশেষ ). কাজি ইত্যাদি । শরৎ ও গ্রীষ্মকালে, যৌবনাবস্থায়, তুক্তত্রব্য 
জীর্ণ হইবার সময় এবং মধ্যান্কে ও অর্ধরাত্রিসময়ে স্বভাবতই পিত্ত প্রকৃপিত হইয়। থাকে। 

নিম্নলিখিত কারণে শ্লেম্স প্রকুপিত হইয়া থাকে । বখা-_মধুর? অশ্র, লবণ. গুরুদ্ব্য, 
ননিগ্ধদ্রবা, দ্রবদ্রবা, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, দি, দিবানিদ্রা, পিষ্টক ও ঘ্বত ইত্যাদি । হেমন্ত, বসন্তে। 
বাল্যাবস্থায়, ভূক্তমাত্রে এবং দিব! ও রাত্রির প্রথমাংশে স্বভাবতই শ্নেক্! প্রকৃপিত হয় । 

বায়ু প্রকুপিত হইলে নিয়লিখিত অশ্রাতি প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে । যখা-- 
নখভেদ, বিপাদিকা, পাদশুল, পাদত্রংশ, পাদসুপ্তি, বাতথুড্ডতী, গুল্ফগ্রহ, পিগ্ডিকোৎ- 

বেষ্টন, গৃধূসী, জান্ুতেদ, জান্ুবিশ্নেষ উরুম্তত্ত. উরুসাদ, পাঙ্গুল্য. গুদত্রংশ, গুদান্তি, 
বৃষণোতক্ষেপ, শি্স্তস্ত. বঙ্ষণানাহ, শ্োণিভেদ, বিড় ভেদ. উদ্দাবর্ত, খঞ্জত্ব, কুক্ত্ব, বামনত্ব, 
ত্রিকশূল, পুষ্টশল. পার্্শুল, উদরবেষ্ট, জন্মোহ. জদ্দ্রব, বক্ষউপরোধ, বক্ষউদ্ঘর্ষ, 

বাহশোষ, গীবাস্স্ত, মনাস্তন্ত, কণ্ঠোদ্ধংস, হনুসত্তস্ত, ওষ্ঠতেদ, দস্ততেদ, দস্তশৈধিলা, মৃকত্ব, 
বাগ রোধ, মুখের কষায়ভা, মুখশোষ, রসাজ্ঞান, প্রাণনাশ, কর্ণশূল, অশব্শ্ববণ, উচ্চৈঃশ্র বণ) . 
বাধির্যা, ব্মস্তন্ত, বস্মসক্কোচ, তিমির, অক্ষিশল, নেত্রবাদাস, জ্রব্যুদাস, শঙ্খতেদ, 

ললাটভেদ, শিরঃশল. কেশভূমিপ্ুটন, অদ্দিত, একাঙ্গরোগ, সর্বাঙ্গরোগ, পক্ষাঘাত? 
আক্ষেপ, দণ্ডক, শমবোধ, হুম, কম্প, জন্ত| বিষাদ, প্রলাপ, গ্লানি, রুক্ষতা, মলকাঠিণ্য 
গ্রাববর্ণ বা অরুণবর্ণ তা, অনিদ্রা ও চঞ্চলচিত্ততা। এই ৮* প্রকার বাত বিকারকে লাতি- 

নানাজ্সজ জিল্কাল কহে। 
পিত্ত প্রকুপিত হইলে নিয়লিখিত চল্লিশ প্রকার ব্যাধি উত্পাদন করিতে পারে । যখী__ 

যথী--ওষ (নিকটস্থ অগ্রিতাপের ন্যায় তাপ বোধ) প্লোষ-_(অগ্রিদাহজনিত জালর ন্যায় 

জ্বালা ) দাহ, দবধু ( শরীর যেন ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ, ) ধূমক ( ধূম 

নিঃসরণের ন্যায় বোধ ) অয্লোদৃগার, বিদাহ, অন্তর্দাহ. স্কন্ধদাহ, উক্মার আধিকা, অতিস্বোদ 

অ্গন্ধ, অঙ্গাবদরণ, রক্তরেদ, মাংসক্রেদ, ত্বক্দাহ, মাংসদাহ' ত্বক্ ও মাংসের বিদরণ, 
চর্মবিদরণ, রক্তবর্ণকোঠ, রক্তবর্ণ বিস্কোট, রক্তপিত্ত, রক্তমণ্ডল, হরিতবর্ণতা, হরিজ্রা- 
বর্ণতা, নীলিকা, কক্ষা, ( বাহুরপার্শে, স্কঞ্ধে ও কক্ষে যে রুষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত স্ফোটক হয় ) 
কামলা, মুখের তিক্ততা, পুতিমুখ্া, তৃষ্ণাধিকা, অতৃপ্তি, মুখপাক, গলপাকঃ নেত্রপাক, 
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গুদপাক, মেড্রপাক, জীবক্ষয় (জীবশোণিতেরক্ষয় ) তমঃপ্রবেশ, মুত্রনেত্র ও ঝিষ্ঠার 
হরিত বা হরিস্রাবর্ণতা। এই চল্লিশ প্রকার পিত্তবিকারকে ন্িশুন্মান্নাকআত- 
বিন্কাল্প কহে। 

লেন্স! প্রকুপিত হইলে নিয়লিখিত বিংশতি প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। 

যথা__তৃপ্তি (আহার ন। করিয়াও আহার করার ন্যায় বোধ ), তন্দ্রা, অধিক নিদ্রা, 

স্তিমিততা ( আদ্রবস্ত্র বারা অবগুগনের ন্যায় বোধ ). গাত্রগৌরব, আলম্ঃ মুখের মধুরতা, 

মুখত্রাব, উদ্গার, কফোদূশীরণ, যলাধিকা, কণ্ের লিপ্ততা, হৃদয়ের লিপ্ততা, ধমণীর সুলতা, 
পীনস, (সদ্দি) গলগণ্ড, স্থৌল্য, অগ্নিমান্দা, উদর্দ, বর্ণ নেত্র মুত্র ও বিষ্ঠার শুন্বতা, এই 

বিংশতিপ্রকার প্রেক্সবকারকে নুক্সম নানা ম্সক্ক বিকাল্প কহে। 

মহামতি স্ুদ্ান্তসেন বাতবিকারে যাহা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে আগ্মান, স্কুটন, 
বিষয়পরিণতিঃ দৃষ্টি, প্রমোহ ও শুষিরতা এই কয়েকটী এবং পিশ্তবিকারে যাহ। পাঠ 

করিয়াছেন তন্মধ্যে পিপাসা যুচ্ছী, মত্তত। ও প্রলাপ এই কয়েকটী এবং কফ বিকারে যাহ 
পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে কু ও শোথ অধিক দৃষ্ট হয়। 

স্যুনা শন্কত্রিক্া 1-ধথা_ মধুর? অল্প লবণ. ল্িপ্চ ও উষ্কদ্রব্য সেবন, বাত- 

নাশক ম্যেদ, (লিপ্ধ স্বেদ) নেহাভ্যঙ্গ' শ্লেহপান, আম্থাপন। অস্কুবাসন, নস্য ) গুরুভোজন; 

উৎসাদন ও পরিষেক । বায়ুতে তৈলাভ্যঙ্গ সু প্রশস্ত । বায়ু যোগবাহী | উহা পিতের সহিত 

মিলিত হইলে আগ্নেয় এবং শ্লেম্মার সহিত মিলিত হইলে সৌমা হয় । পিভক্তাঘিত বামুতে 

পিস্তনাশক ওধধ দ্বারা এবং শ্রেম্ানিত বামুতে গ্নেম্মনাশক উষধ দ্বাপ। বায়ু প্রশমিত 

হয়। যে প্রকার আশরয়ীভূত কান্ঠের অশ্ডাবে অগ্রির উপশম হয় তদ্ধপ আশ্ররীভুত পিশ্ত 

প্লেশ্মার অভাবে বায়ুর উপশম হয়। কুপিত বারু যেস্থানে গমন করিবে সেই স্থানের 

চিকিৎসায় বায়ুর উপশম হইবে । যেষন- বায়ু শ্রেক্ষস্থান আমাশয়ে গমন কণ্রলে, বায়ুতে 

বিহিত অ্রিগ্ধ শ্বেদের পরিবর্তে কফে বিহিত রুক্ষ স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়, ইত্যাদি । 

বায়ু বর্ধক রস যথা-_ 
কটু, তিক্ত ও কষায় | হরীতকী কষায় হইলেও বাযুবদ্ধক নহে। শুষ্টী কটু 

হইলেও বিপাকে বায় নাণক। বেত্রাগ্র ও পল্তা তিক্ত হইলেও বামু প্রকোপক নহে। 

কথায় রস অত্যন্ত বাতবদ্ধক । 

পিভতনাশক ক্রিয়। | 

মধুর. তিন্ত; কবায় ও শীতল দ্রবা সেবন, ঘ্বত পান, বিরেচন. পিত্তনাশক প্রলেপ, 
পরিষেক, অত্যন্ত ও অবগাহন । পিত্ত ঘ্বতপান স্তুপ্রশস্ত | তিক্তরস অত্যন্ত পিত্তনাশক | 



ফলিত চিকিগুসাবিধান। ৭ 

পিতবর্ধক রস। চা 
কটু অঙ্প ও লবণ রস। কটু রস অত্যন্ত পিত্তবর্ধক ; আমলক অগ্ন হইলেও পিত্ব- 

ন।শক ; পিপুল ঝাল হইলেও বিপাকে পিতনাশক । 

শ্লেক্সনাশক ক্রিয়া যথা -_ 

কটু, তিক্ত, কষায় রস, তীক্ষ, রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন, গ্নেম্মনাশক দ্বেদ। বমন, শিরো- 
বিরেচন এবং ব্যায়াঘ। কফে মধু লেহন স্ুপ্রশস্ত। কটুরস অত্যন্ত গ্লেম্সনাশক । 

শ্লেক্সবর্ধক রস যথা_ 

মধুর? অল্প ও লবণ রস। মধুর রস অত্যন্ত শ্লেম্সবদ্ধক | 

যে সমস্ত দ্রব্য বায়ুনাশক) উহা! সাম বায়ুর বর্ধক; হুর্য্যোদয়ে, মেঘাচ্ছন্ন দিনেও 
রাত্রিতে সাম বায়ু বর্ধিত হয় । 

সাম দোষে প্রথমতঃ আমনাশক চিকিৎসা ও পাচক উ্ষধ দ্বারা আমক্ষয় করিয়! 
পশ্চাৎথ নিরাম দোষের প্রশমন ওধধ প্রয়োগ করিবে । 

ভদ্রদাব্বাদিগণ বায়ু প্রশমনে, দুব্বাছিগণ ও গুড় চ্যাদিগণ পিশ্ুপ্রশমনে এবং স্ুরসাদিগণ 

ও পঞ্চকোল শ্রেম্সপ্রশমনে শ্রেষ্ঠ । 

বর্ধাকালে অন্বাসন দ্বার। বায়ু. শরৎক।লে বিরেচন দ্বারা পিস্ত ও বসন্তে বযন দ্বারা 

কফ নিঃসারিত হইলে খতুজরোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। 

অথ উপক্রম প্রকরণ । 
কাল, কর্ম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাদের অটতিযোগ, মিথ্যাযোগ। অযোগ, 

প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম ; ইহারাই সমস্ত ব্যাধির নিদান। যথা_অতিরিক্ত মধুর 
রসের উপযোগ হইলে শ্রেক্সার প্রকোপ হয় ; মধুর রসের অযোগ হইলে বায়ুর প্রকোপ হয় ; 

মধুর রস ও তিক্তরস এই উভয়ের সংযোগে মিথ্যাযোগ হইলে বমনাদি রোগ উৎপন্ন হয় 

ইত্যাদি । 

কাল, কর্ম ও শব স্পর্শাদির সমযোগই নীরোগতার নিদান। 

সমশন, বিষমাশন ও অধ্যশন দ্বারা প্রায় সমস্ত ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে । সুতরাং 

উহাদ্িগকে যত্ুতঃ পরিত্যাগ করিবে । হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য একক্র মিশ্রিত করিয়া 

'সেবন করাকে সমশন বলে । বহুপরিমাণে, অল্পপরিমাণে কিম্বা অসময়ে আহার করাকে 

বিষমাশন কহে। ভুক্তদ্রধ্যের অজীর্ণাবস্থায় ভোজন করাকে অধ্যশন কহে। 

আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টন্ধাজীর্ণ ও রসশেষাজীণণ সমশনাদির ন্যায় বহুবিধ 

বিকারজনক সুতরাং অজীর্ণ নাশার্থ বত্ববান হইবে । 
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দোষের বিষমতাই রোগ এবং দোষের সমতাই আরোগ্যের লক্ষণ । 

প্রথমতঃ রোগ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ওধধ প্রয়োগ করিবে । উভয় ব্যাধিতে ব1 বছ- 

ব্যাধিতে সন্দেহ হইলে উপশয় এবং অন্ুপশয় দ্বার৷ ব্যাধি নির্ণয় করিবে ; এক ব্যাধির 

প্রকারতেদ বুঝিতে না পারিলে ব্যাধি বিপরীত ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । প্রমেহে হবিদ্রা 

কুষ্ঠে খদির, বিষে শিরীষ, জরে মুতা ও ক্ষেত্রপপ্জটীর মিলিত কমায় ইত্যাদি ব্যাধি 

বিপরীত ওষধ। 

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা রোগী এবং নিদান. পুর্বরূপ. রূপ. উপশয় ও সম্প্রাপ্তি দ্বারা 
রোগ পরীক্ষা করিবে । কেহ ২ বলেন রোগের বিজ্ঞানোপায় ষড়বিধ। যথা- পঞ্চজ্ঞানেন্তিয় 

ও প্রশ্ন। জ্বর ও শোথাদিতে শীতোষ্ণ শ্রন্মকর্কশমুদৃকঠিন বাদি ম্পর্শনেন্ত্িয়বিজেয় | 

শরীরের উপচয়, অপচয়. আমুর্লক্ষণ, বল, বর্ণ. অতিসারের ধাতুনিঃসরণাদি. দর্শনেক্সিয়- 
বিজ্ঞেয়। প্রমেহাদিতে রসবিশেষ রসনেক্িয়বিজ্ঞেয় ; রোগের মৃত্যুলক্ষণাদির মধ্যে ব্রণাদির 

গন্ধবিশেষ ভ্রাণেন্দ্িয়বিজ্ঞেয় | ব্রণাত্রাব এবং অতিসারাদিতে শব্দবিশেষ শ্রোত্রেক্দ্িয়বিজ্ঞেয় | 

জাতি. কাল, সায্মা,রোগোৎপত্তিবিবরণ. বেদনা. বল, দীপ্তাগ্রিতা, বায়. মৃত্র. পুরীষের প্রবৃত্তি 

ব1 অপ্রবৃত্তি এবং রোগের কালপ্রকর্ষযাদি প্রশ্ন দ্বার] জাত হইবে । 

যে কারণে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে অগব। রোগের যে সকল নিদান লিখিত হইয়াছে 

তৎসমুদায়ের পরিহারই সাধারণ চিকিৎসা এবং তৎসমুদায়ের উপযে|গই সাধারণ 

অপথ্য। 

সমান সমানেরবর্ধক- বিপরীত তাহার নাশক এবং ইহাই চিকিৎসার 

সত্র। 
উদ্দাহরণ যথা ।-_ মধুর রস মধুর রসের বর্ধক, ভুল ক্রলের বর্ধক অগ্নি অগ্রির বর্ধক. 

শৈত্য শৈত্যের বর্দক. রৌক্ষ্য রৌক্ষ্যের বর্ধক. মাংস মাংসের বর্ধক মধুররস মধুরশ্রেম্সার 
বর্ধক. কষায়রস কঘায় বায়ুর বর্ধক, তীক্ষৃহিগ্ঠু তীক্ষুপিগওবর্ধক. আগ্নেয়মরিচ আগ্নেয়পিশ 

বর্ধক. লঘু আগ্রেয়দ্রব্য লঘ্ববাঘুর বর্ধক ইত্যাদি । শুক্রধন্মাবলন্বী তালমুলী. শিষুলমুল, 

দ্বতকুমারী প্রভৃতি শ্ুক্রবর্ধক | 

বিপরীত--যথা. তিজ্তরস মধুররস নাশক. অগ্নি জলনাশক. উষ্ণ শৈত্যনাশক- স্সিগ্কতা। 

রৌক্ষ্য নাশক. আগ্নেয়কটুরস জলীয় শ্লেন্মানাশক, শীতল শতমূলী উষ্ণপিশুনাশক ইত্যাদি । 
গুরু লঘু. শীত উষ্ণ, ন্িদ্ধ রুক্ষ, মন্দ তীক্ষ, স্ভির সর, মুছু কঠিন, বিশদ পিচ্ছিল. শ্লী্গ 

খর, হুন্ম স্কুল, সান্দ দব. এই কুড়িচী 'গুণ, দর্বে থাকিয়া স্বস্ব ক্রিয়। প্রকাশ করে । 

ইহার! পরম্প্র বিরুদ্ধহেতু একে অপরের নাশক । ইক্ষুগুড় গুরুশীতন্সিগ্ক ও স্থিরগুণবি শিট, 

্লন্মাও উক্ত গুণবিশিষ্ট ) নুতরাং গুড় স্লেগ্সবর্ধীক | মরিচ লঘু. উষ্ণ, রুক্ষ ও তীক্ষু নিবন্ধন 
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+ফনাশক । নটেশাক নৌক্ষ্য, শৈত্য ও লাঘব দ্বারা. কাণেক্ষ রৌক্ষ্য ও শৈত্য দ্বারা শীধু 

রৌক্ষ্য দ্বারা বায়ুবদ্ধক | যমানী তৈক্ষ্য ও উষ্ণ দ্বারা. তিল কেবল গষ্য্য দ্বার পিত্তবদ্ধক | 

শোণানুমজ্জ। ন্নেহগোৌরবমাধুর্য ধারা, কশেরু শৈঠ্যগৌরব দ্বার] ও ক্ষীরিবৃক্ষের ফল শৈত্য 
দ্বারা কফবদ্ধক হইয়| থাকে। 

রসঅপেক্ষা। বীধ্য প্রধান এবং বীর্য্যঅপেক্ষা প্রভাব প্রধান। বীর্য রসকে পরাভূত 
করিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করে । বীর্য শীভোষু ভেদে » প্রকার । কেহ * বলেন বীর্মা 

৮ একার | যথ।- শত. উদ শ্িগ্ধ, কক্ষ, মুত, তীক্ষ, বিশদ ও পিচ্ছিল। তিজ্তান্রুরস, 

পষায় রস ও মহাপঞ্চমূল উষ্তবীর্যাবশত৫. কষাররস কুলথ কলাই এবং কটররস-পলা$ ক্সিপ্ধতা- 

পশতঃ নায় প্রশমিত করে: উক্ষুরস মধুর হইলেও শীতবীর্সা ভেত বায় বদ্ধিত করে। 

পিপুল. আমলকী ও ?সন্ধব যথাক্রমে কটু. অন্ন ও লবণরস হইলেও মৃদ্ধশীতবীর্যাহেতু পিক 
প্রশমিত করে ১ কাঁকমাচী ও মত্ম্ত ঘথাক্রমে তিক্ত ও মধুররূম হইলেও উষ্তরবীর্যাবশতঃ 

পত্ত বদ্ধিত করে। মুলক কটুরস হইলেও স্নিগ্কবীর্া বশতঃ কফ বর্ধিত করে? কয়েদবেল 
এবং মধু যথাক্রমে অন ও মধুর রস হইলেও রুক্ষবীর্যয বশতঃ শ্রেম্সা৷ প্রশমিত করে । 

যে সকল রস বায়ুনাশক যদি তাহাতে রুক্ষতা, লঘৃত বা শীততা থাকে. এবং যে সকল 
রস পিত্তপ্রশমক যদি তাহাতে তীক্ষতা, উষ্ণতা ও লঘুত। থাকে এবং যে সমস্ত রস কফ- 
প্রশমক যদি তাহাতে নিগ্কতা- গুরুতা ও শীততা! থাকে ভাহ। হইলে সেই সমস্ত রস যথাক্রমে 
বায় পিশু ও শ্লেম্সাকে প্রশমিত করিতে পারে ন। পরন্ত, বর্ষিত করিতে পারে । 

রস ও বীর্যোর অপেক্ষা না করিয়। খদির-_স্বপ্রভাবে সব্মবিধ কুষ্ঠ. হপিদ্রা-_সর্ববিধ 
প্রমেহ এবং গুলঞ্চ---সব্দবিধ বাতরক্ত নষ্ট করিতে পারে। 

যে ব্যাপি শীত ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে উফ্তক্রিয়। দ্বারা এখং যে ব্যার্থ 

উষগুক্রয়। তইতে উতৎ্পর হইয়াছে তাহাকে শীতাক্রয়' দ্বার প্রশমিত করিবে । কেহ ২ 

(সীমা ও আগ্নেয়ভেদে বাধিকে ছিভাগে বিভক্ত করিয়। ঘগাজামে আগ্েয় ও শেতাকয়ার 

উপদেশ দিয়। থাকেন । 

যেক্তরিয়া এক বাধি ব। এক উপসণ্ণ নষ্ট ঝকরিয়। অঙ্গ বাঁধি পা উপসগ উত্পাদন করে 

ভাহ। কক্রিয়ার মপো গণনীয় । 

মথাকালে রোগের চিকিৎসা করিবে । যথা-বর্ধা বা শীত খতুতে বাতবিকার উৎপন্ন 

হইলে এ খতুকে শ্রীক্মখতুতে পরিণত করিয়া চিকিৎসা করিবে । অর্থাৎ রোগীর গুহ 
এরূপ গরম রাখিবে যেন এ গৃহাতান্তর গ্রীষ্মকাল বলিয়া প্রতীয়মান হয় ইত্যাদি । 

বিসর্গ ও আদানতেদে কা ছুই প্রকার । উত্তরায়নকালকে অর্থাৎ শীত বসন্ত ও 
গীল্ম এই খতুত্রয়কে আদানকাল বলে। এইকালে শরীর রসহীন হইতে থাকে এবং বাধিও 

প্রায়শঃ বাতান্ুগ হয় । শীতকালে গরীর অত্যান্ত রু্গ হইয়া থাকে সুতরাং এইকালে স্নিগ্ধ 
ড& 2 
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স্বাদ, অমন ও লবণরস সেবনীয় । বসন্তকালে কফ প্রকুপিত হয় বিধার এইকালে গুরু. অন্ন. 

লবণ. স্সিদ্ধ, মধুরদ্রবা ও দিবানিদ্র। পারত্যাগ করিবে । গ্রীষ্মকালে হুর্ধ্যকিরণ মান 
দেহের স্নেহভাগ শোষণ করে সুতরাং এইকালে মধুর, শীতল ন্গিপ্কঅন্নপান ও শর্করাপান 

ভূতি হিতকর। এই সময়ে লবণ. অস্ত. কটু. উষ্ণদ্রব্য ও ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে । 

দক্ষিণায়ন কালকে অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন খতুকে বিসর্গকাল কহে। 
এইকালে শরীর রসযুক্ত ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে এবং ব্যাধিও প্রায়শঃ কফানুগ হয়। বর্ধা- 

কালে শরীর অত্যন্ত রসন্থ হয় এবং অনেকেরই অগ্রিমান্দ্য হইয়। থাকে । এই সময় পুরাতন 
তুলার ও কফনা শক দ্রবাই স্তপথা এবং নদীজল. দিবানিদ্রা, অস্ লবণ ও নমেহসেবন 

নিষিক। শরখকালে তিক্তপ্বত, তিক্ত, মধুরদ্রবা ও বিরেচন হিতকর | হেমন্তকালের 

ক্রিয়া অনেকাংশে শীতকালের ন্যায় কিন্তু এইকালে শ্রেম্মার প্রাবল্য থাকে । 

আনূপ. জাঙ্গল ও সাধারণতেদে দেশ তিন প্রকার | যগা--বঙ্গদেশ আনৃপ? বিহার ও 
উড়িস্ত। সাধারণ এবং রাজপুতনা প্রস্থতি জাঙ্গলদেশ। আনৃপদেশের লোক প্রায়শঃ শ্লেশ্স। 
এবং জাঙ্গলদেশের লোক সাধারণতঃ বাতএ্ধান, স্তরাং এই সকল বিবেচন। করিয়া পীড়ার 

ওষধ নির্বাচন করিবে । 

যে ওষধ বহুগুণসম্পন্ন. উত্রুষ্ট অথচ অন্ন উপাদানে -প্রস্থত ও দৃষ্টকলবিশিষ্ট তাহাই প্রশংস- 
নীয় 'ও প্রযোজ্য । কিন্তু রোগী অপথাসেবী হইলে. বচ্গুণানিতগ্ষধ প্রয়োগ করিয়াও সুফল 

হয় না সুতরাং অপখ্যসেবীর চিকিৎসা কর। কপ্তবা নহে । 

থে রোগে ঘেরূপ চিকিৎস। কর্সিতে হইবে, দেশকালপাএ এগ্সারে তাহার অন্থ। 

হইতে পারে; সুতরাং যুক্তিপূর্বক তগায় বিপরীত চিকিৎস! ব।উপা বাস্তর অবলম্বন করিবে। 
_. কোনও নূতন ব্যাধির আবির্ভাব হইলে দোষ ও লক্ষণান্ুসারে তাহার চিকিৎসা করণ 

কর্তব্য। 

কোনও চিকিৎসক রোগীর মৃত্ুলক্ষণ দেখিয়াই হঠাৎ হতাশ হইবেন ন। এবং রোগী 

বা রোগীর আত্মীয়গণকে উদ্দিগ্র করিবেন না। মৃত্যু ব। অনিষ্ট লক্ষণ দুই প্রকার । যথা 

দোষজ এবং ব্যাধিস্বতাবজ | দোষজ অরিষ্ট লক্ষণ, দোষপ্রশমনে প্রশমিত হইতে পারে 

কিন্তু ব্যাধিস্বভাবজ অরিষ্টলক্ষণ কখনই তিরোহিত হইতে পারে না। মেঘোদয় হইলে 

যেমন বৃষ্টি হইবার সস্ভাবন। তদ্রপ অবিষ্টলক্ষণ দেহাকাশে আবিভূতি হইলেও মৃত্যু হইবার 
সম্তাবন। হইয়া থাকে। 

অপরিচ্ছন্ন ছিন্নবন্ত্রপরিহিত. অপ্রিয়কর্কশতাষী, নির্বাক ও স্বয়ং উপস্থিত চিকিৎসক 
আদরণীয় হয় না। | 



চিকিৎসা-প্রকরণ 
শা ১ শি 

অম্প জুদ্রআ্রচিম্কিশু5লা । 
এএথমতঃ নিদানোক্ত শ্রমাদি লক্ষণ দ্বারা জ্বরের পুব্বরূপের অবস্থাভেদ উত্তমরূপে বিবে- 

চনা করিয়া ওধধ কল্পন। করা উচিত! সাধারণতঃ জরের সামান্ত পৃব্বরূপে লঘুভোজণ 

( খই. আদ প্রস্ততি ) ও পরিশ্দুট পুব্বরূপে উপবাস করা কর্তবা। পরস্থ কেবল বাতজ- 
জ্বরের পূর্ববূপে অর্থাৎ বে অবস্থায় আমক্ষয়াদিহেতু কু'পিতবায়ু জরের পূর্বরূপ-__ গ্রাস্তি 
জ্ন্তাদিলক্ষণনিচয় ভতপন্ন করিতেছে, তারশ অবস্থায় বৎসরাতীতপুরাতন দ্রব্যসংস্কাররহিত 

স্ষচ্ছত্বৃত (নুশ্রতের টাকায় পুরাতনস্বতের উল্লেখ আছে ) পান করাইয়া লঘু ভোজন 

করাইবে । তাহা হইলে রোগী স্বর প্রকৃতিস্থ হইবার সম্ভাবন। যদি রোগী অস্গেহনীয় 
হয় (ন্নেহপানের অযোগ্য ) ভাহহইলে লঘুভোজ্ন প্রশস্ত ও শ্নেহপান নিষিদ্ধ । সাধারণতঃ 

নিয়লিধিত ব্যক্তিগণ অন্নেহনীয় বলিয়৷ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । যখ।অতিমন্দাপ্নি, অতি- 

তীক্ষাগ্ি অতিস্থুল. অতিহ্ববল. অতিসার. আম. কফ*বা গলরোগগ্রস্থ. বালক. বৃদ্ধ ও 

গভিণী। যে কোনও প্রকার জরের পৃৰ্বরূপ অনুভুত হইলেই পরিস্কার গরম 
ব্্দ্ধারা সব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়। থাকিবে । কষ্টবোধ হইলে ব্যজনানিল সেবশীয় |, 

বাতজ্বর-পুর্বরূপে মিশ্রি,. ধেদানা. খই. হুপ্ধ' কিস্মিস্ প্রভৃতি দ্রব্য হিতকর। 

হানমলাশল্রতন ও হিজ্ছুলেম্দ্রল্ব বাতজর-পুব্বরূপে এবং কেবশ বাতজজরে প্রশস্ত । 

ভাসা জরহন। 

পারদ. বিষ. লবঙ্গ ও গন্ধক প্রতোকে ১ তোলা. মরিচ ২ তোলা. জায়ফল অদ্ধ 

তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে খন করিয়৷ পুরাতন তেঁতুলের জলে মর্দন করিয়া 

১ রতি বটা করিবে । অন্ুপান-_শুঠ চুর্ণ ও মধু। এই গুঁষধ মুখের লালার সহিত 

গিলিয়। খাইলে বিশেষ ফললাভ হয় । ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত ওষধ; কিন্তু অত্যন্ত 

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে রামবাণরস ব্যবহার্ধ্য নহে। এই ওষধ পরিপাচক ও সক্কোচক। 

টাকাকারের মতে এই উঁধধ অপ তেঁতুলের রসে মাড়িতে হয়। বক্ষ্যমাণ মারণবিধি 

অনুসারে সব্বত্রই পারদ. গন্ধক ও বিষ শোধিত করিয়া লইবে এবং পারুদ ও গন্ধক 

কজ্জলী করিয়। ব্যবহার করিবে । ॥ ঃ 
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কেবল পিন্তজরের পূর্রূপে রোগীকে মৃদ্র বিরেচন করাইয়া অবস্থাভেদে পিতুহরধান্য- 

পটোলাদিসাধিত লঘুতোজন কিম্বা কেবল লঘুতোজন বা লঙ্ঘন করাইবে। এই ক্রিয়া 

দ্বারা রোগী ক্রমশঃ প্ররুতিস্ত হইবে । বিরেচনার্থ-- হরীতকী ৩ ভাগ. আমলকী ১ তাগ. 
কিস্মিস্ ২ ভাগ. চিনি ১ ভাগ. একত্রে মঞ্চন করিয়া অথবধ। তেউড়ীমূল ৩ ভাগ. কিস্মিস্ 

২ ভাগ. চিনি ১ ভাগ একপ্র মদ্দন করিয়ী ॥* তোল) মাত্রায় শীতল ভলসহ সেবন করিবে । 
যদি ইহাতে বিরেচন ন। হয় তবে ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ এরগুতৈল দ্বারা বিরেচন 
করাইবে। এরও তৈলের মাত্রী ২॥* “তাল। হইতে ৯ তোল। পর্ষান্ত। 

ান্যপ্ত্রে লে - যথা --ধনে ১ তোলা, পটোলপঞর ১ তোলা : উভয় দ্রবা »* পের 

জলে দিদ্ধ করির।,২ সের থাকিতে নামাইয়। বন্্পৃত করিয়া লইবে । এই গল দ্বারা পণ) 

পাক করিয়া দিবে । কোনও দ্বাছ্ার। পথাপাক করিতে হইলে অগব। পানীয় জল 

প্রস্থত করিতে হইলে সব্ধত্রই দ্রব্য * তোল। ও গুল /& গ্রহণ করতঃ পাক কাযা ০৯ সের 

অবশিষ্ট থাকিতে নামাহর। ছারক। লইবে এবং উহাই ভ্রল'সাব্রন্নাথ ল' 

পান্না প্রক্সোপ কুলিত্েে। ধান্যপটোলের কধায় পানও পিশ্জ্ঞরের পুর্বরূপে 
নিষিদ্ধ নহে কিন্তু উহ পিত্তজ্বরেই সমধিক কাধ্যকারী । ধান্ঠপটোল জরপ্ন, পরিপাচক, 

বেচক. পিত্রনাশক ও পিপাপানিবারক । ককুআান্রপান্তাশ্ ভূল * তোল। 
এবং জল ॥* সের গ্রহণ করিবে এবং চতুর্গাংশ থাকিতে নামাইয়। ছালিয়। ঈধদষ থাকিতে 

পান করিবে । লিখিত এই নিয়ম সব্বএ অবশন্বনায় । এই নিয়মান সারে ধনে ১ তোলা 

পল্ত। » ভোলা. গল ॥* সে. শেষ 5৭ হইবে | যদি বোস বিরেচনের অখেগ) হয় তবে 

পিশতহর ক্ষেএপপ্ন টা প্রন্থতি সাধিত লঘুভোভন কর।ইবে এবং পিরেচন করাইবে ন)। 
ক্ষেত্রপপ্পটা পিল্তনাশক ও জ্বর । সামান্তঃ ন্িন্লিথিভ লাভিন্পশ 
অন্নিলেচ্গ। গা বালক. রুদ্ধ. গভিনী, দুক্বল. পিপাসিত. ক্লান্ত, ভার, ক্ুধাড়র 
ইভ্যাদ । যাঁদ রোগার উদরামর থাকে তবে পির্তহর সংগ্রাহক ধান্সচতুঙ্কসাধিত লণুভোজন 
করিতে দিবে 2 এই স্কুলে পজ্নন সম্পূর্ণ অবিধের | লীল্যচ্গ শিপ যথা ধনে, মুহ। 

বাল, ৫ (লন 1 এত অবস্তায় পিভ্তনাশক সংগ্রাহক মন্ছরের মুয পথারূপে বাপস্ঠ। 

করিবে 

সকল প্রকার জ্বরে বা ছরের পুবরূণে উঞ্চজল ব্যবহাধা। বাতজ্বরে ঈঘ২ উষ্ঃঞ্জল, 

কফজবে তীক্ষোষ্চঞজল এবং পিশ্রজ্বরে শুতশীতল গুল ব্যবহাধ্য। জরে, অত্যন্ত পিপাস। 
থাকিলে; বড়ঙ্গসাধিত শুতশাতল গল পান করিতে দিবে । জ্বডুর্ছ বথা-মুতা ক্ষেত্র- 

পঞ্ন্টা, বেণামূল. রক্তচন্দন বাল। ও শু'ঠ। পিত্তপ্রধান জরে, শু'ঠ বাদ দেওয়া উচিত। 

উদরামগ্ন ন।থাকিলে বিস্মিস্ খাইতে পারা যায়। ইহাতে সা. খই. বেদান। প্রত্তৃতি 
পথা। হরে অত বন্ম হহলে আবিপ বা শঠচু্ণ মালিশ করিণে : তাহাতে ঘন্ম 
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নিবৃত্তি ন৷ হইলে. সন্নপাতজরাধিকারে লিখিত ঘন্প্রতিমেধক ওষধ প্রয়োগ করিবে । জরে 
অত্নস্ত দাহ উপাস্থত হইলে পন্মপত্র; মুণাল প্রভৃতি ধাবহার করিবে । কোনও প্রকার জরে 

অকথিত শাতলঙ্ল বাবহার্য্য নহে। পিপগ্রজরে বাতপ্রেক্সজরে,. সনিপাতজ্বরে, প্রলে- 

শকজ্বরে ও জ্বরমুক্তি অবস্থায় ঘন্ম হইয়া গাকে। আতরিক্ত ঘন্বা হইলে রোগী অতান্ত 

দৃব্বল হইয়া পড়ে স্থতরাং বল রক্ষার নিমিত্ত সত্তর ঘন্ম নিবারণের উপায় উদ্ভাবন কর। 

কণ্ভবা। জ্বরের অবস্থ। বিশেষে গুধপের তারতমা কর। উচিত । নিম্নলিখিত ব্যাধিতে 

সাধারণতঃ ঘন্ম হইয়। থাকে । মগা--পন্তপ্রধান বাতরক্তে, বাতরক্তের পুব্বরূপে. 

অন্নপিভে- পিভগ মুচ্ছার- বিসর্পে- মদাতায়ে- কুষ্টের পৃব্বরূপে. দাহে. গৃহগোধিকাদংশনে 
শতপদী (বিছা) দংপনে. অতান্তশ্রমে, ভয়ে, ক্রোধে- অত্যন্ত অবসাদে, মেদোরোগে- প্রমেহের 
এবং বইমূত্রের প্রাবলাবস্ভার, পিস্তপ্রধচন অর্শে- অভ্যান্তভেছে ও বমনে। 

ককজ্বরের পৃব্বরূপে ব। কঁকদ্বরে মুদ্বমন করাইর। ( গরমঞ্জল ও লবণ প্রভৃতি 

গ্গার। ) ব্রিকটু বা পঞ্চকোলাদ্দ্রবাাধণত অথব। কেবল লপুভোজ্ন ( খই, আদ] 
প্রভৃতি )বখ। লঙ্ঘন করাইবে। (ভ্রু । খধ।_ভঠ পিরুল ও মরিচ । পীর 

তগালি । যথা --পিপুল. পিপুলমূল, চই+ রক্তচিতেমূল ও শঠ। যদি রোগা অবম্য হয় 

অর্থা, পুব্বোভ অধিরেচাধৎ বালকা” হর শ্াহাহইলে বমন না করাইয়। পৃর্বোক্তরূপ 
লবুতোঙ্জনাদি করাইবে। ব্রিকট্ু বা পঞ্চকোল ছবারায় বড়ঙ্গবৎ অন্বশৃতউঞ্চজল পথ্যের 

সহিত পাবহার করিতে 1দবে! গভিনার েস্সজরপুন্বরূপে বা শ্রেম্সজ্বরে  চিত্রকাছি 

ডক্ঃপাশ্যদপ্যপাপত অপ্রপানাদ বাবহার করাইবে নাহ কারণ তাহাতে গভপাত্ত 
*ইবার সম্তাবন।! কক্টিগতামণি উধধ এইজরের সব্বপ্রকার অবস্থায় ব্যবহার করিবে। 

১ম চ গলা 1 || 
খা -শহঙ্ুল, ইঞ্্রবব, সোহাগাপ খই. সদ্ধিখাঞ্জ ও মরিচ প্রভোক সমভাগ- রসসিন্দুর 

১ ভাগ আদাররসে মন্দন করিয়। ছোলাপ গ্ঠায় বটা কারণে! এই ওষধ কফাশ্রিতবাঘ়ু 

ও কধ্বেোগ নাশক | অন্তপান- আদারস ৩ মরু হস্ত ও সদ্িবাজ শোধন করিয়া 
বাপঙগার করিবে । 

2১২ প্রিজন স্নানি।। 
দর্ণম1কষক ৪”, বৌপা*** হরতাল ৮০" লৌই পপ) বু প** প্রধাল 7৮০১ বঙ_ 
১ তে।ল।, স্বর্ণ সিন্দুর ৩ তোলা ; জল দ্বার। মাড়িয়। ৩ রতি বটা কাঁপবে । অন্থপান-_আদ। 

বা তুলসীপএ রল। আদ।, মাশ্রু প্রহত দ্রব্য পথাপূপে বাবহার কারবে। শিশুদের প্রায়শঃ 

কফপ্রধান জর হইর। থাকে তাহাদের পক্ষে বালচতুভদ্রাবলোহকা হিতকর ওষধ । 

লাঞ্লচ্তু ৪ভ্রাললেহিব্টী। 
খখ।সুঙ।, পপুণ- আতৈষ ও কাপডাশদ্দী | মাঞ।১ পতি হইতে ৩ম পতি পধাপ্ত। এহ 
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উধধ মধু, দ্বারা মাড়িয়। লেহন করিবে । যদি শিশুর বয়স ৭।৮ বৎসর বা অধিক হয় 

তবে কিঞ্চিৎ আদারস মিশাইয়া লেহন করিতে দিবে । যদি বালক লেহন করিতে অক্ষম 

হয় তবে পান ব। তুলসীপাতার রস মিশাইয়া পান করাইবে | শিশুদের চিকিৎসায় সর্ধত্রই 

ক্রমিনিবারক উষধ মধো ২ প্রয়োগ করা উচিত । সহসা! বালকের ক্রিমির প্রীহূর্ভাব 

হইয়া রোগ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে এগ্রন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য । শি 

চিকিৎসায় বালকের মাতার ও সাবধান থাক ধিধেয়। মাতার অপথা সেবনে শিশুরও 

পীঁড়ার বৃদ্ধি হইয়! থাকে । এই নিরম স্তগ্পায়ী অবস্থা পর্যন্ত পালনীয় | শিশুদের উদরাময়ে 

স্তন্পপান নিষিদ্ধ : তাহাতে অনেক সময় অনর্থ ঘটিয়া থাকে । তদবস্থায় ছাগছুগ্ধ 

।» একপোয়" মৃত: ১ তোলা; জল -১ সের, শেষ একপোয়। থাকিতে নামাইয়। ছাকিয়া 

সেই ত্বপ্ধ অল্প ২ পান করিতে দ্রিবে। বাতপিত্ত জরে বা ততপুর্বরূপে পিত্তজ্ববৎ চিকিৎসা 

করিবে : কারণ বায়ু যোগবাহী | উহা।পন্তের সহি মিশিয়। পিত্তধনম্মাবলম্বী হয়, এজন্য 

পিন্তহর ওষধেই পিত্তাশ্রিত বাছু প্রশমিত হইয়া থাকে । কথিত আছে ৫-- 

“যোগবাহী পরং বায়ু; সংযোগাৎ উভয়ার্থকুৎ 

“দাহকৃৎ তেজসাযুক্তঃ শীতকৃৎ সোমস-শ্রয়াৎ” 
অর্থাৎ বায়ু যোগবাহী । উহা তেজোময় পদার্থের সহিত মিশিত হইলে দাহ এবং শাতল 

পদার্থের সহিত মিশিত হইলে থাত উত্পাদন করে । বাতপিন্তজ্বর বিকৃতিবিষমসমবায়ার্ধ 

হইলে বাতপিন্রনাশক 'উষধ ও অন্পানাদি ব্যবহার করিবে : কিন্তু যাহ। বাতহর পিতু- 

বঙ্ধক ও পিক্তহর বাতবন্ধক এরূপ দ্রবা ব ৪ধঘধ কদাপি বাবহার্যা নহে । অক্নরস, মিষ্টরস 

ও লবণরস বায়ুনাশক এবং কটুরস. তিক্তরপ ও কষায়রস বাতবদ্ধক। মিষ্টরস. 

তিক্তরস ও কষায়রস পিন্তনাণক এবং কটুরস অন্নরস ও লবণরস পিওবদ্ধীক। প্রসঙ্গ ক্রমে 

এখানেই বলা উচিত যে কটুরস. তিক্তরস ও কধায়রস কফনাশক এবং মিষ্টরস, লবণরস 
৪ অল্নরপ কফবদ্ধক । বায়নাশক রসের মধ্যে অয় পিশ্তনাশক রসের মধ্যে তিক্ত এবং 

কফনাশক রসের মধো কটুরসভ শ্রেন্চ! বাঘ ও পিশ্তবদ্ধক রসের মধ্যে কটুরস ও অঙ্নরস 

এবং কফবদ্ধক রূসের মধ্যে মধুররস্ট প্রধান। এই পমণ্ড বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা 

করিয়। চিকিংস। এবং পধ্যাদি কল্পন। কারবে । কাথত আছে £-- 

“ন্বাদ্বশ্নরলবণ। বায়ুং কষায় স্বাহুতিক্তকা 

“জয়স্তি পিত্তং শ্লেক্ানং কষায়কটুতিক্তকাঃ | 
এই গ্রেকের অর্থ পুর্েই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কিস্মিস্. বেদানা. মিশ্রি, খই, সাও 

প্রভৃতি বাশপিত্তহর * কিন্তু দ্ুদ্ধ বাতপিস্তনাশক হইলেও নবজ্ঞরে এবং তৎপূর্বরূপে 

প্রযোঙ্য নকে। কারণ উহাতে আমরহসর বৃদ্ধি হয় বনিয়। জর শাপ্র প্রশামত হয় ন1। 
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তীক্ষুবীর্ধয ওঁধধ সেবিত হইলে ছুগ্ধাদি আমগ্নেশ্সবর্ধক দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার 
কর। উচিত ;₹ কারণ তথায় ততত্দ্রব্য প্রযোজিত না হইলে রোগী অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া 

ক্রমশঃ মৃত্যুযুখে পতিত হইতে পারে । তাদবশ বিষাদি তাক্ষবীব্যদ্রব্যসংশ্লিষ্ট ওষধ বালক, 

বদ্ধ, গর্ভিনী দুর্বল প্রস্থৃতি রোগীকে সেবন করান কর্তব্য নহে । তৃষ্ণা. যুচ্ছী- ভ্রমোদাহ 

ইত্যাদি লক্ষণ ঈধদৃব্যক্ত হইলে, তাবী বিরুতিবিষমস্মবারার্ধ বাতপিত্তক্বর উৎপন্ন 

হইবে : সুতরাং ইহা ভালরূপ অনুধাবন কর] কর্তব্য। প্রকুতিসমবায়ারব্ধ ব!তপিস্তজ্বরে 

উভয় লিঙ্গই ন্যুনাপিক প্রকাশ পাইয়। থাকে কিন্তু বিকুতিবিষমসমবারারন্ধ জ্বরের 

শ্ঠায় হরিজ্রাচুর্ণ সংঘোগে লৌহিতাবৎ বিসদৃশ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এইরূপ 

দ্শ্বসন্নিপাতজ্বরের বিকল্পনাভেছে চিকি২সাভেদ হইবে এবং তাহা স্থিরদী চিকিৎসক 

বুঝিয় কার্য করিবেন। চরকে কথিত আছে $- 

“কুষ্ঠহৃদ্রোগগুল্সানাং বমনং স্বে চিকিৎসিতে, 
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দিষ্টং কুষ্টিনাং বস্তি কর্ম চ। 
তম্মাৎ সত্যপি নির্দেশে কৃর্য্যাদুহ্যং স্বয়ং ধিয়! 
বিন তর্কেন ঘ। সিদ্ধি ধদৃচ্ছ। সিদ্ধিরেব সা” । 

অর্থাৎ কুষ্ঠ, হদ্োগ ও গুলো সামান্যতঃ বমন নিষিদ্ধ হইলেও এবং কুষ্ঠে বস্তিকর্থা 

প্রতিষিদ্ধ হইলেও অবস্থ। বিশেষে উক্ত বমন ও বস্তিকর্ম প্রযুক্ত হইতে পারে; সুতরাং 

ধীমান চিকিৎসক সর্দ্রই অবস্থাভেদ বিকল্পন1 করিয়) যুক্তিমূলক সমস্ত ক্রিয়াই করিবেন । 

যদি তাহাতে বিহিতক্রিয়। প্রতিষিদ্ধ হয় এবং প্রতিষিদ্বক্রিয়া বিহিত ক্লিয়া বিবেচিত হয় 

তবে তাহা ও অনুষ্ঠেয় । ইহাতে সুফল লাতেরই সম্ভাবনা । 

বাতশ্নেম্জ্বরে ধ। তদ্পুর্বরূপে শ্লেন্মজ্বরবৎ চিকিৎসা করা কর্তব্য : কিন্তু বরুতিবিষম 

সমবায়ারন্ধ হইলে বায়ু ও প্রেম্সা এই উভ্তয় প্রতানীক উধধ ব্যবহার্য ২ ইহার কারণ পুব্রেই 

নির্দিষ্ট হইয়াছে । আদা. শ্ঠ প্রন্থতি দ্রব্য উভর প্রতানাক । যাহ গ্নেম্মনাশক অথচ 

বাুবর্ধক কিন্সা বায়ুনাশক অথচ শ্নেম্ববদ্ধীক এতাদিশ পথা বা উষধ প্রযোজা নহে । 

মন্লিপাত জরের পূর্বরূপ অর্থাৎ সন্তিপাত জরলক্ষণের ঈষত ব্যক্ততা। বুবিবামাত্র রোগীকে 

লঙ্ঘিত ও কর্ষিত করা আবগ্ঠিক । সন্নিপাত জর ত্রয়োদশ প্রকার । সাধারণতঃ কফপ্রধান ব। 

পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্ঞরই দৃষ্ট হইয়। থাকে। কফ প্রধান সর্নিপাতজরের পৃব্বরূপে আদা, তুলসী- 

পত্র রস ও মহালক্ীবিল।স উধধ সেবন করিবে । এই অবস্থায় বমনক্রিয়। সর্বথ। প্রশস্ত । 

উষ্ণজল ভিন্ন কদাচ শীতলজ্জল বা, দ্রপ্ধাদি কফজনকদ্রবা ব্যবহার করা কদাচ উচিত 

নহে। এই জরে, মিশ্রি-মিশ্রিত ত্রিকটুচর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করা বিধেয়। পিত্তপ্রধান 

সন্লিপাত জরে প্রায়শঃ তেদ হইয়। থাকে : এক্ন্য হরিতকী. আমলকী ও চিনি বারা পূর্বেই 
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বিরেচন করাইবে। ইহাতে সা'গু পল-তা. পটোণ প্রস্থাত দ্রবা পণ্যরূপে ব্যবহার করিবে 
প্রায়শঃ পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজরে ৫1৬ দিন পরে ভেদ ও অত্যধিক ঘণ্ধ হইতে দেখা যায়। এই 
অবস্থায় £লাহিত্ক্রে্ ব্যব্ত হইতে পারে । লোহিতচুর্ণ ও স্নহালঙ্্ীহিলাজ্ল 
পরে লিখিত হইবে । কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে বা কফজরে সাগু প্রভৃতি ক্রেদিদ্রব্য 
কফবদ্ধীকবিধায় অব্বহার্ধ্য। বিক্ুৃতিবিষমসন্লিপাতঙ্কুর বা তৎপূর্বরূপে ব্যাধিবিপ- 
বীত চতুর্দশাদি বাঁ বৃহত্যাদিগণসাধিত অন্লপনাদি বাবহার্ধ্য। চ্তুপ্দদস্পা্ি-- 
বগা-_দশমুল. চিরতা, ঘুতা- শুঠ ও গুলপ্ । কপ্ণস্মল ধথা --বিন্বমূলের ছাল নাওসোনার 
ছাল. গান্তারীছাল. পারুলছাপ, গণিয়ারীছাল, শালপান, চাকলে, রতহী, কটকারী € 
গাক্ষুর | 

সাধারণতঃ জরে ছিবানিদ্র।. মান. আঅভ্যঙ্গ, গুরুপাকত্রব্যভক্ষন. মৈথুন, কোপ পব্দং 

বায়ু, ব্যারাম ও কবায়রস পান নিষিদ্ধ । আগন্ত ও বাতজজ্বর ভিন্ন সর্নপ্রকার নবজবরেই 
লঙ্ঘন প্রশত্ত। যথা জ্রলাতদী লঙখনসৎ, সিহাহ |. লঙ্ঘনই নবজরের 
প্রধান গধধ ও পথ্য। প্রায়শঃ জরমা্রেই আমাশয়সমুখ ও আমরসসংস্থষ্ট হইয়। থাকে ; 
সুতরাং লঙ্ঘন দ্বারা আমরসের এবং আমাশয়ের পরিপাক সাধিত হইলে জর সত্বর 
উপশম প্রাপ্ত হয়। 

জর-- বহিনিঃসারিত কোষ্ঠাগ্সি। কধিত আছে- 

'মিথ্যাহারবিহারা ভ্যাং দোয়া হ্যামাশয়াজয়াঃ, 

বহিনিরস্ত কোষ্ঠাগ্রিং জ্বরদাঃ স্থ্যরসানুগা%, 
এই অন্যই জ্বর হইলে আগ্রিমান্দ্য. অরুচি ৪ বাহাসন্তাপ হইয়া থাকে। 

( বাহ্যসম্তাপ অধিক হওয়ার রক্তের ক্লিয়। অতাস্ত প্রবল হর এবং ভঙ্জন্ঠই ধমনী 
দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। রক্তের ক্রিয়। প্রবল হওয়ায় রক্তসঞ্গালক লৌহাদ্পিটিত উধণ 
নবজ্রে প্রযোজা নহে )। যে পপা দ্বারা শরীর লু হয় চাহাকেও লঙ্ঘন বলা যাইতে পারে । 
স্রতরাং লঙ্ঘন শব্দের অর্থ অনশন ও লগতোকজ্ন গ্রভণীয় । নিয়শিখিত জরে লঙ্ঘন দেওয়া 
কর্তব্য নহে. যখা-_ললাতিজটঃ আগ ৪১ ক্ষ, ন্রহভত শ্শেক্িজাঃ 
হব শক+ ক্রেজ, জান্নজ € অআজ্রীণ তর । এই সমস্ত দ্বর বাত- 
প্রধান বিধায় উপবাসে বাত প্রকপিত হইয়া জর বর্ধিত হইয়। থাকে । 

আগস্থ ও বাতজজন ভিন সর্দাপ্রকার জরই আমাশয্বোৎপন্ন। নাভি ও স্তনের মধ্যবস্তী 
্ানকে আমাশয় বলে। সণ।--"নাতি স্নাস্তরং ঞস্তোরাহরামাশয়ং বুধাঃ। অপচার 
বশতঃ অংগরদৌর্বল্য ঘটিলে বদি ই প্রস আমাশয়ে অপাচিত অবস্থায় অবস্থান করে 
তাহাহইলে এ রসকে আমরস কহে । , বায় পিত্ত ও কফ পুথক.* ভাবে অথবা পরস্পর 
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সংস্ষ্ট হইয়। এ আমাশয়কে দুষিত করণানস্তর পাচকাগ্নিকে উপহত করিয়া জর উৎপাদন 

করে! কথিত আছে-_ 

“দুষ্টাঃ স্বহেতৃভি দেঁষাঃ প্রাপ্যামাশয়মুদ্সণ! 
সহিত! রসমাগত্য রসম্খেদপ্রবাহিণাং। 

জআোতমাং মার্গমাবৃত্য মন্দীকৃত্য হুতাশনং 

নিরস্য বহিরিক্মাণং পক্তিস্থানাচ্চ কেবলং। 

শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু ভ্বরাগমং 
জনয়স্ত্যথ বৃদ্ধিঞ্চ ব্ববর্ণঞ্চ ত্বগাদিষু 1” 

এইজন্যই জর হইলে শরীর দৃষিতরসে রসস্থ হয় । দূষিত আমরসের পরিপাক ন। হওয়। 

পর্য্যন্ত ্বর বিচ্ছেদ হওয়া স্ুকঠিন । আমাশরে অ।মরসের অধিক সঞ্চয় হইলে বমনদ্বার! 
উহ। নিঃসারিত করা কর্তব্য। আমরস অধিক সঞ্চিত হইলে, নিয়লিখিত লক্ষণ দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । যথ।---সুখে প্রচুর পরিমাণ লালার উদগম. উৎক্লেদ' জড়তা. শরীর অত্যন্ত 

ভারবোধ, অরুচি, অগ্নিমান্দা, মৃত্রাধিক্য ও যুখগৌরব ৷ আহারের পর জর হইলে তৎক্ষণাৎ 

বমন করাইয়া তক্ষিতদ্রব্য নিহরণ করা কর্তব্য : নতুবা জর প্রবল ও অবিচ্ছে্1ী হওয়ার 

সম্ভাবনা । শঙ্দীরে আমরস সঞ্চিত হইতে না পারে এজন্য আমাদের তবিম্যদর্শী 

পরম্পুজ্যপাদ পুর[কালীয়খধিগণ অমাবস্যায়, পৃণিমায় *ও একাদশীতে উপবাসের প্রথা 

প্রচার করিয়। গিয়াছেন। জাগতিক নিয়মান্সারে একাদশী হইতে অমাবন্তা ও পূর্ণিমা 

পর্যন্ত স্বতাবতঃই শরীর রসস্থ হয় এবং এ সময় জ্বরের এবং আমজব্যাধির বৃদ্ধি হইয়া 

থাকে । নবজ্বরের প্রথম অবস্থায় দীপন-পাচন উষধ ভিন্ন অন্য ওষধ ব্যবহার করা কর্তব্য 

নহে; যেহেতু, অগিদৌব্বলা বিধায় অন্যবিধ ওউধধ ভালরূপ পরিপাক হইতে না পারায় 

দোধকে উতক্রিষ্ট করতঃ জরের বৃদ্ধি করিতে পারে। আমাদের আমুর্ধেদমতে নবজ্দরে 

বিরেচন দেওয়া উচিত নহে । যথা_-'নতু রেচ্যে নবজ্বরী" । তাহাতে শরীর ক্ষৃভিত হইয়া 

তৎকালীন ক্ষুধদেষকে বর্ধিত করে; পরন্ত রসচিকিৎসকগণের মতে মলবদ্ধ থাকিলে বিরে- 

চন অত্যাবশ্যক ; কারণ. মলবদ্ধ থাকিলে ওধধের ক্রিয়। ভালরপ প্রকাশ পায় না। অত্যন্ত 

রসস্থঙ্জরে কিছুতেই বিরেচন দেওয়া! কর্তব্য নহে। ৭ দিন পর্য্যন্ত নবজ্বরের, তদৃদ্ধ 

১২ দিন পর্য্যন্ত মধ্জ্রের ও তৎপর পুরাতনজ্বরের কাল বলিয়া মহধিগণ কর্তৃক 

নির্দিষ্ট হইয়াছে। আঞ্কাল "বিরেচন্ব প্রদানপূর্বক চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। 

আমাশয়ে জরের কারণীভূত রস সঞ্চিত হইবামাত্রই জর উৎপাদন করে না 

কিন্ত সময়ান্তরে ব্যাধিউৎপাদন করিয়। থাকে। বর্ধাদিকালে উপ্তবীজ শরদাদিকালেই 

অস্কুরিত হইয়। থাকে । এইপময়ের ' মধ্যে, সঞ্চিত রস ও দোষ নিহ্রণ করা উচিত। 
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শরৎকালে ও বসন্তকালে যথাক্রমে পূর্বসঞ্চিত পিন্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়৷ জর উৎপন্ন 

করিতে পারে ; এজন্ত বিরেচন দ্বারা পিন্তকে ও বমন দ্বার কফকে অপসারিত কর] সর্ধতো।- 

ভাবে কর্তব্য । পিত্ত ও কফ দ্রবধাতু. সুতরাং দ্রবশোবণার্থ উপবাস কর। তত্তৎ জরে অতীব 
প্রশস্ত। কোনপ্রকার জ্বরেই পিত্তবদ্ধক ক্রিয়া কর্তব্য নহে; যেহেতু, পিন্তই জ্বরের প্রধান 

কারণ এবং উহার উদ্মাই বহির্গত হইব জ্বররূপে পরিগণিত হয়। পিম্তই শরীরের অগ্সি 

এবং সন্তাপ। 

আমরসের অপ্রা্ধ্য বা দেষের হানবলত। প্রযুক্ত অল্পসময়ে যদিও জ্বর বিচ্ছেদ 
হয় কিন্তু তন্ুহূর্ডেই জরবন্ধকারক কোনও ওউষধ প্রয়োগ কর। উচিত নহে? 
কারণ, তাহাতে আমরসের বঞ্ধতাহেতু বিষমজ্রর এবং অন্যান্ঠট ব্যাধি উৎপন্ন হইতে 

পারে। পরাক্রমশাল সর্প যেমন স্বীয় প্রভাব প্রকাশকরিয। ক্লান্তহইলে অপঙগ তশক্তি হয়, জ্ব ব€ 
তদ্রপ বেগে আসিয়া মুক্ত হইতে পারে কিন্ত উহার পুনঃ প্রকোপের সন্ভাবন। বর্ভমানই 
থাকে। আমরসের ক্ষর হইলে অ[শয়ভাব বধশতঃ জ্বর স্বয়ংই প্রশমিত হইয়। থাকে । 

যদি তাহা না হয় তবে দোষের সামতা আছে বুঝিতে হইবে এবং ভাদ্রশ স্থলে দোঁষনাশক 
ওষধই ব্যবহার করিবে । সামদোষের লক্ষণ সংহিত। হইতে জ্ঞাত হইবে । 

আমরসের পরিপাক হইলে নিয়লিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । যা জ্বরের অন্পভা, 
রুচি, ক্ষুধা, শরারের লঘুতা, গ্লানির অভাব,মু খের শুষ্কত।, মাথাপাতল। বোধ ও কোস্ঠ্ুদ্ধি | 
কেহ কেহ জ্বর সন্র দমন করিবার অভিপ্রারে হরিতাল, সেঁকো, দারুমুষ প্রস্থৃতি বিষঘটিত 
ওষধ ব্যবহার করেন? কিন্তু তাহ। মঙ্গলকর নহে । এই বিষক্রিয়ায় শরীরের পেশী সমুদায় 
শিথিল হইয়া! যার এবং বিষমজর উৎপন্ন হইয়। থাকে । এই ক্রির়াদ্বার। হাতে পায়ে শো 
ও ঘুস্ ঘুসে জর হইতে দেখা যায়। অবস্থ। বুঝির। প্রয়োগ করিতে পারিলে এরূপ কুফল 
হইতে পারে না। সামঙ্বরে কদাপি & সকল ক্রিয়া অন্ুষ্ঠের নহে । ঠিক্তরস জরপ্প, পাচক 
ও পিস্তনাশক; স্থৃতরাং উহা জরাধিকারে শ্রেষ্ঠ । কথিত আছেঃ__ 

লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগুস্তিক্তকোরসঃ 
পাচনান্যবিপক্কানাং দোষাণাং তরুণজ্বরে | 

অর্থাৎ উপবাস, ম্বেদ, কাল, যবাগু তিক্তরস এই কয়েকটি অপক 
দোষের এবং আমের পরিপাচক। 

কালমেঘ, চিরতা৷ নাটারশাস, কট কী, 'নিম, প্রভৃতি তিক্দ্রব্য 
জ্বরনাশক | অতিশর তিজ্দ্রব্য মাত্রেই তেদক সুতরাং এ সমস্ত উধধ আবরাতিসারে 

অধিক মাত্রীর প্রয়োগ করিবে না কট্কী ও কাালমেথ স্বতাবতই বিরেচক। চিরতা- 
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প্রয়োগে অনেক সময় জর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ প্রশমিত হয়। জগতে যত প্রকার 

দ্রব্য আছে অবস্থাতেদে সমস্তই অবার্থ উষধরূপে পরিগণিত হয় ; সুতরাং ভুচ্ছদ্রব্য বলির 

কোনও দ্রবাকে দ্বণা করা কর্তবা নহে । প্রত্যেক দ্রবোর গুণ গ্রহণ করা উচিত। পুর্বে 

ঘে উপবাসের “বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা। ক্ষীণ ব। দুববলরোগীর উপর প্রযোজ্য নহে। 

লাতপ্রশ্বাননশ্বাতু* ক্ষ পাতুলঃ বড অভ্তাতুল” সুখশেশোঅগ্রস্ত, ্মচ্চু 1- 

গাস্ত* লালন ল্রদ্জ গু গশ্ডিম্নী ইহাছিগিক্ে উদপ্পললীজ লা 

ইল া। | 

অল্প স্বা জুলভ্ন্কি-৩না। 
বদি বাতজ্বর আমাদিসংস্্ট ন। হয় তবে, রোগীকে মাংসযূষ ও পুরাতন চাউলের অন্ন 

পথা দিবে এবং বিষ্বাদি পঞ্চমুলসাধিত কষার পান করিতে দিবে । যদি বায়ু রুক্ষাংশে 

কূপিত হইণ্না থাকে তবে শতযূলীর স্বরস. পুরাতন ইক্ষু গুড সহ মিশ্রিত করিরা খাইতে 

দিবে । বাতজরে হিহ্লেশ্বর, মৃতুগ্তর, রামবাণ ও ত্রিপুত্নভৈরবরস ব্যবহাধ্য | 

হিজ্ুলেম্্্ । 

শ্খা-হিঙ্ুল. পিপুল ও বিষ প্রত্যেক সমভাগ. জ্লদ্বারী৷ পেষণ করিয়া ৯ রতি বটা 
করিবে । উষধ যত নিন্মলভাবে পিষ্ট হইবে ততই উৎকৃষ্ট ফলদায়ক হইবে। কোনও 

স্টলে পেষণ করিবার ড্রব দ্রব্যের উল্লেখ ন। থাকিলে, জল ছারা পেষণ করিতে হইবে । এই 

উধধের অগ্নুপান আদারপ ও মধু. এবং দধি, থোল, নারিকেল জল- পুরাতন তেঁতুল প্রন্থুতি। 

বায়. আম ব শ্নেম্মসংস্ষ্ঠ হইলে আদ্াররস ও মধু অন্ুপানে সেবন করাইবে। শুদ্ধ বাতজ্বর 

হইলে শেষোক্ত অন্ুপানে সেবা । 
তুল লর্ন। 

বিষ, মরিচ, পিপুল. গন্ধক. সোহাগাখই, প্রতোক ১ ভাগ. হিঙ্গুল ২ ভাগ- বটী ১ 

প্রতি। এই উধধে ১ ভাগ পারদ্গ্রহণ করিলে হিঙ্ুল গ্রহণ অনাবগ্তক । ইহার সাধারণ 

অন্ধপান_মধু, বাতজরে --দধিপ্রমাত, সন্িপাত জ্বরে-আদারূস, অজীর্ণজনি তরে 

জন্বীররস. বিষমজ্জরে --কৃষ্চজীরার চুর্ণ ও পুরাতন ইচ্ষুগুড় বাতপিত্তজ্রে_ডাবের জল 

ও চিনি প্রশস্ত। এই ওধধ বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ভ্রিপুজ্র ভিল্রল হুসন। 
বিষ ১ ভাগ, সোহাগাখই ২,ভাগ, গৃদ্ধক ৩ভাগ, তাত্র ৪ ভাগ, দস্তীবীজ ৫ ভাগ; 

দণ্ব'মুলের কাঁথে ১ প্রহর মাড়িয়। ২ রতি বটাী করিবে । অনুপান-_-আদারস, ত্রিকটু অথবা 

চিনি। এই ওঁধধ বাবহারে ঘোলসহ পথ্য করিবার বাবস্থা আছে। এই ওষধের প্রচলন 

খুব বিরল। বাতজরে রামবাণের স্তায় ফলপ্রদ উধধ* অতীব দুল'ত। 
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ভ্রিফলাকক্পনামে যে ওষধ নিয়ে লিখিত হইল উহ! বাতঙ্বরে ও পক্জরে বিশেষ ফলগ্রদ। 

ভ্রিফলাকল । 

যথা আমলকীচুর্ণ--%** বহেড়াচুণ--১।* তোলা, হরীতকীচুণ-৩ তোলা, 
একত্র মিশাইয়। লইবে। মাত্রা 1 আনা। অন্ুপান--বাতঙ্বরে ইক্ষগুড় ব৷ গ্বৃত. 

পিত্তে- মধু ও চিনি, কফে-ত্রিকটু ও মধু সন্নিপাতে- মধু, ধাতুস্জরে ধা বিষমজ্বরে-_ 

যবক্ষার ও ইক্ষুগুড়, প্রমেহে-_মধু ও শীতল জল, ক$ ও কুষ্ঠে--ঘ্বত, অগ্রিমান্দো-- সৈন্ধব, 

বমনে- টাবালেবুর রস. পাও রোগে ইক্ষুগুড়, ক্ষয়ে ক্ষীর)হিকায-_ থোপ, উদ্রে-গোমৃত্র, 

গ্রহণী বা অপারে_ ঘোল, শোথ, কামলা ও পার্তৈ-- ঘোল এবং 

নেএররোগ। শিরোরোগ ও কর্ণরোগে_ ত্রিফলাককাথ। এই ওষধ সাধারণ কষে, গ্রিকটুচুর্ণ ও 

মধু সহ ব্যবঙগত হইয়া থাকে । বাতজরের পথ্য পৃর্বের স্ভায় প্রযোজ্য। বায়ু. অখয়াদি সংস্থগ্ 

হইলে অন্ন, মাংসযুষ ও দুপ্ধাদি পথা নিষিদ্ধ । আমসংস্থষ্ট বায়ুতে কফজ্বরবৎ চিকিৎসা 
করিবে । বাতজ্রে অত্যন্ত শীত ও কম্প হইলে মাংসযুষ, দুগ্ধ, উষ্ণগুল ও উষ্তক্রিয়। প্রশস্ত । 

মাংসযূষ ও হুপ্ধ একসময়ে আহার করিবে ন।। 

ত্রিফলাককাথ ওইক্ষুগুড় ঘ্ৃত সহ সেবনে বিশুদ্ধব।তঙ্বর নষ্ট হয়। দশমুলেরকাথ বাতজ্ঞর 

ও বাতশ্নেম্মজরনাশক ; সুতরাং অবস্থ। বিশেষে দশমুলের কথার ব্যবস্থেয় । কণ্ঠশোষ উপস্থিত 

হইলে টাবালেবুর কেশর, মরিচচর্ণ ও সৈশ্ধবলবণ মুখে ধারণ করিখে। নিদ্রা না হইল্লে 
উপযুক্তরূপ ছৃগ্ধ পান করিতে দিবে । কাকভত্ঘামুল বা কাকমাচীযূল ভু দ্বার। মস্তকে 

ধারণ করিলে অথব। উহাদের মূলের কাথ ইক্ষুগুড় সহ পান করিলে সুনিদ্র। হয়। রোগ 

ঘুব। ও সবল হইলে আমান্বিত বাতজনিভ অনিদ্রর শয়নেরপুবের (রাঞ্রিতে) ভুষ্টসিদ্ধিচুর্ণ রতি 

মধুসহ লেহন করির়। দুদ্ধপান করিলে স্মনিদ্র। হয় । মাথার পীড়া ধা কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে 

উত্ত যোগ প্রযোজ্য নহে । মস্তক, আদর ও গাত্রে বেদনা থাকিলে, গাক্ষুর ও কণ্টকারীর 

কাথ পান করিতে দিবে । মুখের বিরসতার--কিস্মিস্, চিনি ও দাঙডিম একে মুখে ধারণ 

করা বিধেয়। পেটে আগ্মান ও তহস্ভ বেদনা] থকিলে- দেবার, ইন্দ্রধব। বচ- কুড়' 
লঞ্চ, হিং ও সৈন্ধন কাজিতে পেষণ করিরা ঈষদুষ। করতঃ প্রলেপ দিবে। বাতজরে 
বেদানা॥ কিস্মিসূ, মিশ্রি, মৌরী, পুরাতন স্েতুল, ডাব. মুগযুষ। মাংসধুষ. ক্ষু্র জীবিতমৎস্যের 

কোল. পটোল. কচিবেগুন. কচিমূলক, খেছুর, দুগ্ধ ও পুরাতন হৈমস্তিকধান্ঠের অন স্ুুপধ্য। 
তিজ্ঞাদি দন্য, অনিদ্রা, চিপ্তা, ব্যায়াম, উত্তাপসেবন প্রন্ৃতি অপথ্য। বাতজজরেন 
অন্পানাদি বন্বাদিপঞ্চমুলের দ্বারায় বড়ঙগপত্থিভাান্দুদারে সাধিত করিয়। সেবন করিতে 

পাগলে শাল হয়। 



অহ্থ স্পিশুউজ্ঞ্রল্ ভিল্কি-ুতলা। 
পিশজরে প্রথমতঃ বিরেচনার্থ ভ্রাক্ষ।'ছিঞ্ক্তাখ প্রয়োগ করিবে । ইহাদ্বার। কোষ্ঠশুদ্ধি 

হয় এবং প্রলাপ- দাহ, তৃষণ প্রভৃতি বিনষ্ট হইর। থাকে । ভ্রাল্ষা টিকা | যথা 

কিস্মিস্. হরীতকী, ক্ষেত্রপর্পটা, মুতা ও কটটকী মিলিত ২ তোল! । প্রক্ষেপার্থ__শোণালু- 

মজ্জ1 | তোলা । কোষ্ঠশ্ুপ্দির আবণ্যক ন। থাকিলে ক্ষেত্রপর্পটীর কষারে রুক্তচন্দন, বাল। 
ও শুঠচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । কেহ ২ ক্ষেত্রপর্পটা, চন্দন. বাল। ও শুঠ এই 
চারি দ্রবোর কষার করিয়। ব্যবহার করেন। পিভৃজ্বরে ক্ষেত্রপর্পটা বা ধান্যপটোলের 
কথার প্রশত্ত। পেটের অন্তু থাকিলে- হাবেরাদি ও নাগরাদিকষায় ব্যবহার করিবে। 

ভ্রীবেক্াি | বখী--বালা, আতৈষ. মুভ. শু'ঠ, বেলশ্তঠ ও ধনে । এই কষায় রক্তা- 
তিসারেও প্রশস্ত । ন্নাগলটি । যথা-শঠ. আতৈষ, মৃত, চিরতা. 'গুলঞ্চ ও ইন্দ্রধব | 
ইহ জ্বরপ্রঃ পাচক ও সঙ্কোচক। 

রোগীর দাহ উপস্থিত হইলে কাজি দ্বার। বন্ম ভিজাইবার পর. উহা নিউ রাইয়। গাত্র 

আবৃত করিয়া দিবে । নিমপাত। কাজি সহ খাটিয়া এবং পরে উহা! প্রচুর কাজিতে 
গুলিয়া মাখনদণ্ড ঘ্বার। মথত করতঃ সেই ফেণ] গায়ে লাগাইলেও দাহ নিবারিত হয়। 

নিমছাল ও ধনে. গুলে ররগড়াইরা সেই গল ছাকির। চিনিসহ সেবন করিলে ও দাহ প্রশমিত 
হইর| থাকে । আমলকী কীঙ্জিতে পিবিয়। প্রলেপ দিলে দাহ প্রশমিত হয়। জিহ্বা তাণুং 

গলছেশ ও পিপাসাস্থান শুষ্ক হইতে থাকিলে ভতন্নিবারণার্থ টাবালেবুর কেশর; কিছু মধু ও 

সৈন্ধব একত্রে পেষণ করিয়] মস্তকে প্রলেপ দিখে । বমন হইতে আরন্ত হইলে গুলঞ্চ বাটিয়। 
মধুসহ সেখন করিবে ? অথবা বজ্রক্ষার, ৮* ররসসিন্দুর ৯ রতি সহ পেষণ করিরা শীতল জল 

সহ পান করিবে । আমরসের পরিপাক হইলে দাহযুক্ত পিশুজরে ্তাঞভক্হ্ধতল 
নারিকেল জলসহ সেবন করিলে ফল পাওর। যায় । পুকব্দোক্ত জ্িফলাকল্প সেখন কগিলেও 

পিশ্তজ্বর নষ্ট হর। €ুলাহিতুচ্রর্শ পটোলপএরস সহ বা নারিকেশজল সহ পান করিলেও 

পিত্ৃজ্বর নষ্ট হয়। অভিসার থাকিলেও এই ওষধ প্রয়োগের বিধি আছে। 

লোহিত চর্ণ। 
বস।-রসপিন্দুর ৮ তোলা, নিমছাল ১ তোলা. চিরতা. শ্বেতপর্ষপ, বামুনহাটী, মতা, 

বহেড়া. তেঙ্পাত, বচ, রক্তচন্দন, সোহ1গ।খই, পিপুল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা । কেহ ২ 

তেঞ্জপত্র স্কানে হিস্গুল ব্যবহার করেন। মাত্রা /* আনা। অনুপীন-_তুলসীপত্র রস; 

কিন্তু পিশুজরে পূর্বোক্ত অন্ুপানই প্রশস্ত। নারিকেলজল শীতবীধ্ধ্য ও দাহ প্রশমক সথতরাং 

আম বা শ্লেশ্সাযুক্ত পিত্তজ্বরে নারিকেল জল ব্যবহার করা নিবিদ্ধ। সনন্কুনু নিজ পিশ্তজরঙ 

দ্রবোর অনুপানে ব্যবহার করিলেও জর সত্তর ত্য)গ হয়। উদরাময় থাকিলে ক পূল্ঙ্ন ০ 



২২ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

যথাষথ অন্ুপানে সেবন করাইবে | বালকের উদরাময়ে অহাগজ্ান্ক মৃতার রস ও মধু- 

সহ সেবন করাইবে | পিত্তজরে (আমাবস্থায়) কফ পিশ্তজ্বরবত চিকিৎসা করিবে । এইজরে 

মন্ছরীরযুষ, খই, মিশি. সাগু, কিস্যিদ্, বেদানা, বেতাগ্র, পটোল, পল্তা ও খজ্জর পথ্য । 

উত্তাপ. আদ্র, গুরুপাকদ্রবা, অন্্র. ক্রোধ, নিপ্ধাহাপ প্রভৃতি অপথ্য । প্রত্যেক অধিকারে 

উপদ্রব নিবারণার্থ অন্য আঁধকারের যে সকল উষধধ কথিত হইবে তাহা তভ্তৎ অধিকারে 

দষ্টবা এবং সেই ২ ওষধে উপকার ন। হইলে এ আধকারের উপযুক্ত অন্য ওষধ বাবহার 

করিবে । 

অন্র ক্ুল্ষজ্ঞন্ন চিল্কি-৩লা 1 
নবজ্র প্রায়শঃ কক্ষপ্রধান বা আমরস প্রধান হয়। ইহ[তে লঙ্ঘন বিশেব উপকারা । 

সাধারণতঃ আমরসের ক্ষয়ের নিমিত্ত বাতজরে ণদন. 'পত্ুজ্বরে ১« দিন এবং কফজ্বরে ১২ 

দিন লঙ্ঘন দেওয়ার বাবন্ত) আছে । এই নিদিষ্ট £“নের মন্যে প্রায়শঃ আমরসের পরিপাক 

হইয়া থাকে এবং রন পরিপাক হইলেই সত্বর জরপধিতাগের সম্ভাবনা হয়। ককদজ্বরে 

পুৰ্বোক্ত পঞ্গচকোলচর্ণ বা তৎকষায় পান করিলে জর উপশম হইন়। থাকে । পঞ্চকোলচুর্ণ 

মধুদ্ধার। লেহন করিবে অথব। গরমঞ্জল পহ পান করিবে । মধুরাস্যতার় ( মুখ মিষ্টরসে 
পরিব্যাপ্ত হইলে) ত্রিকট্র ও সৈন্ধব ছ্ত্বায় ঘধণ করিবে । অন্লমাতরায় কোষ্ঠসুদ্ধি 

প্ররোক্জন হইলে আমলকা. হরিতকী, পিপুল ৫ রক্তচিত্রের মূল ,*« আন। মাঞায় জলপহ 

সেবন করাইবে | ইহাতে আবরের ও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যদি ত্রুগকোষ্ত 

হয়. ভবে এরগুতৈল ব। ইচ্ছাতেছা ছার কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে । 

ইচ্ছাভেদা। 
পারদ, গন্ধক, সোহাগাখই) শঠ ও মরিচ প্রভোক ১ ভাগ, শোধিত জয়পালবীজচুর্ণ 

৩ ভাগ, বটা ১রভি। অন্ুপান-_চিনি। ওষধ সেবনান্তে ষভখার চিনির জল পান 
করিবে ততখারষ্ট রেচন হইবে। জন্পালঘটিত মধ মৃগ্ুকোষ্ঠব্যক্তিকে খা ছুব্বণ 
বৃদ্ধ ও বালককে কাচ ব্যবহার করাইবে না। গ্ুয়পাল- বিষ) অতরাং ত।লরূপ শোধন 

করতঃ উহার অভ্যন্তরস্থ বিনপত্র ত্যাগ করিয়া ওধদে ব্যবহার করিবে। নতুবা বিহুচিকা 

হইবার সম্ভবনা | রোগার বিবমিব। হইলে বমন করান উচিত । কক আমাশয়হহতে নিঃসৃত 

হইলে স্কর জর বিমুক্ত হয়। পঞ্চকোল বা এিকট্ুসাধিত অন্পপান বিশেষ ফলপ্রদ। 
আগ্নের় দ্রব্যের পণ্য এবং আগ্নেঘ়ক্রিয়! ইহাতে সম:ধক উপকারী । মৃত্তাঞপ্জররস, কফচিস্তামণি) 

ভ্রিফলাকল্প, মহালগ্মীবিলান ও রামবাণ উষঘধ এইজ্বরে প্রযোজ্য ।'ব্রিফল।কল্প প্রথম অবস্থায় 

বিশেষ কাধ্যকারী হয় ন। সভর!ং উন্ন। আমরসের পরিপাক অবস্থায় প্রদোজা । অন্ুপান-_ 

« ত্রিকটুঢুর্ণ ও মধু । বদি শ্লেম্সা বদ্ধ থান? ভবে উহ। নিঃসারণার্থ আদারস সহ কফচিস্তমণি 
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প্রয়োগ করিবে । আদারস, কফজরে বিশেষ হিতকর; সুতরাং উহা অন্ুপানার্থ 

ব্যবহারকরিবে। 
নাল্রল্গীস্্ লক্ষ্ষীবিলাসন। 

অন্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক.কপূ্র, জৈত্রী ও জায়ফল, প্রত্যেক ৪ তোলা, বুদ্ধদারকবীজ. 

সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুম্মাগুযূল, শতমূলা. গোরক্ষচাকুলেমূল। বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ, ধুস্ত,রবীজও 
হিজলবীজ প্রত্যেক ২ ভোলা পানরসে মর্দন করিয়| ৩ রতি বটী করিবে । ইহা নবজবরে এবং 

জীর্ণজরে বিশেষ উপকারী । অন্যান্য গুণ মহালক্ীবিলাসের অনুরূপ | 

সহশলঙ্মীজিলাহন। 
অশ্ব ৮ তোল।, পন্ধক, পারদ, বঙ্গ প্রতোক ২তোলা, রৌপা ১ তোলা, হরিতাল, তা, 

প্রত্যেক ॥ তোলা, কপূর, জাতিফল- জৈত্রী, রদ্ধদারকবীজ. ধুস্ত রবীজযন্বর্ণ প্রত্যেক ॥« তোলা; 

পানরসে মর্দন করিয়া ২ বূতি বটা করিবে । কেহ * এই ইধধে হরিতাল স্কানে ন্বর্ণমাক্ষিক 

বাবহার করেন । শোধিত হন্িতভালের পরিবর্তে হরিতালসন্ব ব্যবহার কর। নিরাপদ ও 

ফলপ্রদ। বৃদ্ধদারকবীজ ও ধুস্তরনাজ শোধিত করিয়। ব্যবহার করিবে। মুখেদিলে 
বিবমিষ। না হয় এইরূপ বিশুদ্ধ তাঘ্রভম্ম উষধে ব্যবহার কর। কর্তব্য । এই ওধধের সাধারণ 
অন্তপান-_- আদ) ও পানেররস । এই ইষধ আমপরিপাচক. শোষক, শ্লেম্সা ও বেদনা নাশক 
এবং জরপ্। ইহা নৃতন কি পুরাতন উভরবিধ জবরেই বাবহৃত হয়। অষ্টাঙ্গাবলেহিকা আদারস 
ও মধুসহ লেহন করিলে কাস ও শ্বাসযুক্ত অর আরোগ্য হয়। ইহা শ্লেম্সা নিঃসারক। যদি 

মাগার বেদনা, কাঁমড়ানি ও গুরুতা থকে, তাহাহইলে দারুচিনি ও লবঙ্গ বাটিয়৷ উষ্ণকরতঃ 

উভয় কপোলে ও ললাটে প্রলেপ দ্রিবে। বকে বেদূন। থাকিলে পুরাতন ঘ্বত. শু ঠচর্ণও সৈদ্ধব 

ধুত্রার রসে আলোডিত ও উঞ্চ করিয়। বুকে মালিশ করিবে এবং তত্পর আকন্দের বা 

“ফ্লানেলের" স্বেদ দিবে । এই জরে শরীর অত্যপ্ত গরম রাখা কর্তবা। অধিক কাসির 

উদ্বেগ থাকিলে তালিস্শািচুণ্ণ ব। চত্দ্রা্সাতি জন অবস্থাতেদে প্ররোগ 

করিবে । কফপ্রধানজর প্রায়শঃ অবিচ্ছেদ্রী হয়; রামতুলসীর পাতার রস ও মধুসহ 

কুক্ুছিন্তান্সনি সেবনে জর ত্যাগ হয়। পিন্তপ্রধান জর হইলে ক্ষেত্রপপ্ঘ টার 

কষায়ে জর বিচ্ছেদ হর । ক্ষেব্রপ্রটীর কষায় জীর্ণ বা বিষমজ্বর বিচ্ছেদ করণার্থে প্রযুক্ত 

হইয়। থাকে । উহা! তদবস্তায় দিনে ৩1৪ বার সেবা । মাত্রা/* ছটাক। (আমজরে 

বা কফজরে মৈথুন করিলে উহ1 অবিচ্ছেদী বা বিষমজরে পরিণত হইতে দেখা যায়, 

স্তরাং জরে কদাচ মৈথুন করা উচিত নহে।) এই জরের প্রথম অবস্থায় হরি্চাল 

ব| সৌঁকোঘটিত উধধ প্রয়োগ করা গহিত। যদি রোগী সবল এবং যুবা হয় তবে 
জ্বর বিচ্ছেদ্হইলে চণ্ডেম্্ল্রলহ্ন প্রয়োগ -করিবে। তাহাতে জর পুনরাক্রমণের 

আশঙ্ক। কম হয়। 
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৮৩তম লন । 

পারদ, গন্ধক, তাম্রতক্ম ও বিষ, ( কোনও স্থানে ভাগের পরিমাণ নিপ্চিষ্ট ন। থাকিলে 
প্রত্যেক দ্রব্য সমতাগ বুঝিতে হইবে। ) আদার রসে ৭ বার এবং নিসিন্দ! পাতার রসে ৭বার 

যথাক্রমে ভাবন। দির। দুইরতি বটা করিবে । দ্রবোর সমভাগ রস গ্রহণ করিয়। ওষধ উত্তম- 

রূপ মর্দন করতঃ সমস্তদ্িন রৌদ্রে শুষ্ক হইলে রাজিতে উষধগুলি শিশিরসিক্ত করিবে । এই- 

রূপ ক্রিয়াকে ন্ডঞালঞ্না কহে । এই ওষধের অন্থুপান আদারস। উষধ সেবনান্তে তৃষ্ণা 

বোধ করিলে ছৃপ্ধ পান করিতে দিবে । শরীর বা মস্তক বর্ণিত হইলে ব। পেটে জ্বালা বোধ 
হইলে মিশ্রির পান ব্যবস্থেয়। এই উধধ জ্বরের আমাবস্থায় ব্যবহার্য নহে। ইহা! 

অতান্ত তীক্ষুবীর্য্য, সুতরাং বালক- বৃদ্ধ. গর্ভিনী, মুদ্ধাতূ. ভীরু বা ছূর্বল ব্যক্তিতে প্রযোজ্য 

নহে। যদি ওষপধ সব্বর প্রস্থত কর। আবগ্ক হয় তবে ১ দিনে ২।৩ বার ভাবন। দেওয়া 

যাইতে পারে কিন্তু এইরূপ বিধি প্রশস্ত নহে। আরও কয়েকপ্রকার ভ্তহশ্র 
ভগ্ন আছে; তন্মধ্যে ২ প্রকার লিখিত হইল। কণিত চগ্ডেখরের তামস্থানে যনঃশিল। 

যোগ করিলে ১ প্রকার চ্” গুম্্জ তন হয় । ইহ। স্বল্পবিরামজ্বর নাশক । মাত! এবং 

অন্পান পুব্বব্চ। 
আসল দজেতেওম্মজল হন । 

পারদ. গন্ধক, বিষ, তার ও সেঁকে। প্রত্যেক সমভাগ ঃ টাবালেবুর রসে ৬ ঘণ্টা 
মর্দন।ত্তে আদ ও নিসিন্দার রসে ক্রমে ভাবনা দিয়। অদ্ধরতি বটী করিবে । ইহা আদা- 

রস সহ সেব্য। এই উষপধ সেবনের পর রোগীর গাত্ে তৈলমদ্দন, চন্দনলেপন, সুণীতল 

জলে স্নান, ছুপ্ধপাঁন এবং অন্যান্ত গীতক্রিপ্নার বিধান আছে। এই ষধ কেবল জর 
বিচ্ছেদেই সেব্য। 

একলা বটীা। 
যথা--পারদ. গন্ধক+ বিষ, ও লালদারুমুম; আদাররসে ভাবন। দিয়া ১ 

রতি বটা. প্রস্তুত করিবে । অন্ুপান_আদারস। এই ওুঁধধ অত্যন্ত তীক্ষ- 

জ্বরবিচ্ছেদে সেব্য । উষধ সেবনান্তে ীতলক্রিয়। করিবে । (ভাবনার সংখ্যা উল্লেখ ন 

থাকিলে ৭ বার ভাবন] দিতে হইবে ।) 

ন্যোক্রলহল শলঙগী। 

অহিফেন।*১ বিষ |”. পাতিলেবুররদে ভাবিত লাল 'দ।রুমুষ %*. হরিতাল %০. 

হিঙ্ল।, ও রসকপূর্ব ৮%* আনা; আদারসে ভাবন! দিয়া প্রায় ১ রতি বট প্রস্তত 

করিবে! অন্পান-_রামতুলসীর রস ও মধু । গুঁধধ সেবনান্তে শৈত্যক্রিয়া ও আহার 

করিবে । এই উধধ জ্বরবিচ্ছেদে সেবনীয় । 
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চণ্ডেশ্বর প্রভৃতি যে কয়েকটী উধধ লিখিত হইল, ইহাদের প্রত্যেকটীই একজাতীয় 

সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্বক এই সকল ওবধ প্রয়োগ করিবে । কফজরের সর্বপ্রকার 
অবস্থায় তুলসীপাতার রস ও মধু সহ “লা হিন্তচ্র্শ প্রযোজ্য । এই উষধ সর্বত্রই অবি- 

রোধী। থই, আদা, টাটকা মুড়ি, গরমজল, মিশি, বালি ইত্যাদি পথ্য । অপথ্য-_পাণ্ড, 

শ্রীতল জল, দিবানিদ্রা এবং যাবতীয় ক্লেদি দ্রব্য । 

অল্প ন্বাভন্সি্ডুক্ঞ্ন্র চিন্কি-হলা £ 
এই জ্বরে প্রথমতঃ জরের সামতা দূর করিবার নিমিত্ত »নললাত্ষ প্রয়োগ করিয়া 

পশ্চাৎ পিত্ঙ্ঞরোক্ত গধধ প্রয়োগ করিবে । ম্নলার্ষ | যথা--স্ঠ- গুলঞ্চ, মুত. চিরতা 

ও স্বল্পপঞ্চমূল । দশমূলের প্রথম পাঁচটীকে ল্লহু পশওস্মুল ও শেষোক্ত ৫ টীকে ্বকস- 
গঞ্পও্মলন কহে। বৃহৎ্পঞ্চমূল বাতশ্নেম্মন।শক এবং শেষোক্ত ৫টী বাতপিত্তনাশক । এই 
জরে ভ্রিফলান্কল্স ষথোক্ত অন্ুপানে প্রয়োগ করিবে। রস ক্ষয় হইলে-_ লাভন্পিত্ভা- 
স্তন্চ ল্রস ও পিক্ভাস্তক ল্রস্ন ব্যবহার করা যায় কিন্ত ১ দিনের পূর্ব্বে উহা 
ব্যবহার কর৷ উচিত নহে । ধনে ও পল তার কথ এই জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ | গুলঞ্চ, ক্ষেত্র- 

পর্সসটী. মুতা, চিরত। ও শ্ঁঠ এই পাঁচটাকে পাও ভড হে । ইহার কষায় বাত- 
পিশ্ুজ্বর নাশক | মুত। ও ক্ষেত্রপর্পটীর কথায় পিন্তজ্র ও বাতপিন্তজর বিনাশ করে । 

এইজ্বরে আমলকী. মুগের যুষ ও বেদান! প্রশস্ত । রোগী সবল হইলে এবং নিরাম অবস্থ। 

প্রাপ্ত হইলে ছোলারযূষ প্রশস্ত কিন্ত ছোলার ডালেরযুষ হিতকর নহে । এইজ্বরে কেবল 

মুগেরমুষ ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে বাু বদ্দিত হইয়া! ঝিষ্টন্ত এবং অন্যান্য 
উপদ্রব উৎপাদন করিতে পারে । এইজ্রে মলাজ্চ ও পর্ণওন্ডিজ্র ব্যাধিবিপরীত 
ওধধ । পিত্তজরোক্ত পথ্যাপথ্যই এইজ্বরের পথ্যাপথ্য জানিবে । 

অন্দর নিত্ভক্টোম্তজুঞ্ন্র চিল্কি-ুতন। 1 
এই জরে, পিত্তশ্নেম্সা উভয় বিপরীত চিকিৎস! কর! বিধেয় । যদি জ্বর বিরুতিবিষম- 

সমবায়ারন্ধ হয়, তবে যোগবাহী গুড় চ্যাদি কাথ পান করিতে দিবে। 

গুড়জ্যাছি ক্গাথ | 
গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, রৃক্তচন্দন ও কটুকী; এততসাধিত অব্রপানাদি 

ব্যবহার্ধ্য। যদি পিত্তের ভাগ অধিক হয় তবে পূর্বোক্ত ধান্যপটোল কষায় প্রয়োগ করিবে। 
কফাধিক্য হইলে নাগরাদিকধায় প্রযোজ্য । ন্াগল্লার্সি। যবা-শঠ, বেণামুল, 
বেলসু'ঠ, মুতা, ধনে, মোচরস ও বালা । এই কুষায় সংগ্রাহক। কট্কীচুর্ণ ।* ও চিনি।* 

৪--- 
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আনী একত্রে জলসহ পান করিলে পিত্তশ্নেম্মজ্বর নষ্ট হয় । ইহা! বিরেচক | পিত্ত ও শ্লেম্নার 

প্রকোপ সমান হইলে শু'ঠ ও পল্তার কাথ ব্যবহার করিবে । উভয় দোষের প্রকোপ 

অতিপ্রবল হইলে বমন ও বিরেচন দ্বার। পিত্ত ও শ্রেম্সা নিহ্রণ করিবে । রোগী দুর্বল 

হইলে কেবল সংশমন উষধ প্রযোজ্য । এইজরে পঞ্চতিক্তকষায় বিশেষ ফলপ্রদ | 

গএ্গক্ভিক্তক্কজ্মাম্্র ধা _কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শ'ঠ. কুড় ও চিরতা। ইহাতে পিত্ব 

ও শ্র্রেম্সা সত্বর প্রশমিত হয় । 
জিন্প্েশ্জ জল । 

রসসিন্দুর, তাত্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক. কট্ফল. মেষশূঙ্গী, বচ, শু. বামুন- 

হাঁটী, হরীতকী. বালা ও ধনে. ক্ষেত্রপঞ্জটীর রসে ভাবন। দিয়া ৩ রৃতি বটী করিবে। 

অন্ুপান-_ মধু ॥* তোল অথবা! কাকমাচীর রস ১ তোল] ও সৈন্ধব ৪ রতি। এই ওষধ বালক 

ও গর্ভিণীকে ব্যবহার করাইবে না। প্রথম অবস্থায়-_জ্বরের বেগের সময়,.এই ষধ ব্যবহার 

কর! নিষিদ্ধ । রসের অভাবে দ্রব্যের ক্লাথ দ্বার! ভাবনা দিবে । ইহাতে ভিলা 
পূর্ব অনুপাঁনে এবং লোহিভিচ্ছের্ণ পল্তা ও ধনের ক্কাথ সহ ব্যবহার করা যায়। 
এই ছুই গঁধধ সমস্ত অবস্থাতেই প্রযোজ্য । ল্রস্ল্বাজীল্রহন ব্যবহার করিলে ও জ্বর 

বিচ্ছেদ হইয়! থাকে | অন্ুপান-_তুলসী পত্রের রস। শু'ঠসাধিত মুগেরযুষে রোগী সত্বর 
প্রৃতিস্থ হয় ; ইহা পিত্তপ্নেম্মনাশক | ত্রিফলা, বলাডুমুর, কিস্মিস্ বা! কটুকী বিরেচনার্থ 

প্রয়োগ করিবে । তেউড়ীমূলচুর্ণ %* আনী মাত্রায় চিনিসহ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া 
আশু পিতশ্নেম্মজ্র প্রশমিত হয়। এইজ্বরে মন্ুরীরযুষ, পটোল, কচিবেগুন, খই, 
মিশ্রি প্রভৃতি পথ্য । ইহাতে দিবানিদ্রা অত্যন্ত দৃষণীয় । 

অঙ্গ ল্ািক্টৌজ্্ জ্ল্ল িল্কি- লা । 
এইজ্বে প্রারশঃ বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। 

আরম্ভাদ্ বেগমত্যর্থং ত্রিরাত্রং যশ্চ বর্ধতে, 

ভূশং ম্বেদে। ভবেচ্চাপি বিকারপূর্ব্বলক্ষণং | 

অর্থাৎ যে জরের আরন্তেই অত্যন্ত বেগ হয়, প্রথম তিন দিন যে জর ক্রমশঃ বদ্ধিত 

হয় এবং অত্যন্ত ঘদ্ম হইতে থাকে সেই জ্বরেই প্রায়শঃ ভবিষ্যতে বিকার সংঘটিত 

হইবার আশক্ক!। বিকার শবের অর্থ প্রলাপাদি কথন এবং ইন্ড্রিযমোহ | ইহাতে শ্লেম্ার 
অত্যন্ত গ্রকোপ হওয়ায় সত্বর বক্ষস্থল আক্রান্ত হয়,এবং শরীর অত্যন্ত ভারবোধ, চক্ষুলাল. 

ও বুকে বেদনা হইয়া থাকে । ৫1৬ দিন পর্য্যন্ত জরের বেগ প্রায় সমতাবেই থাকে ও জর 
বিচ্ছেদ হয় না। কোন ২ সময় শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং তন্ত্র, ভ্রান্তি, শিরোধঘূর্ণন 
প্রভৃতি উপসর্গ দেখ! যায়। ইহাতে পিপাসা বোধ হয় না কিন্ত অল্প ২ কাসি হইয়া থাকে । 
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এই জ্বরে হঠাৎ শৈত্যক্রিয়া কর! কর্তব্য নহে। তাহাতে শ্লেম্মার প্রকোপ অধিক 
হওয়ায় রোগীর অবস্থা অধিক শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা । যদ্দি জ্বরের বেগ অত্যধিক 
হয়, এবং তাহাতে রক্তেরক্রিয়। মস্তিষ্কে অধিক পরিলক্ষিত হয় তবে মস্তক মুগডন করতঃ 

বরফ বা শীতল জলের “পটি” ব্যবহার কর। যাইতে পারে । 

০৫নু5 ইন্নাইস্ন” লা ভজ্জপ্প অন্য ন্কোম্নি তিজদ্রব্য ব্যবহারে এই জ্বর 

প্রথমিত ন। হইর। বরং উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়। থাকে । ইহাতে বমন বা বিরেচন 

প্ররোগ নিষিদ্ধ | শ্নেক্সা নিঃসারণার্থ নস্তপ্রয়েগ করা যাইতে পারে, তাহাতে 

মস্তিষ্ক ও শরীরের লদূত। সম্পাদিত হয়। জরের প্রথমাবস্থায় কুস্রভিজ্ঞান্দনি 
ও অস্ঠাক্জা বলেহিন্ক। প্রধোজা। অন্ুুপান-_-আদার ব্ূপ। ইহাদ্বার। বাঘু এবং 
শ্লে্! শীঘ্র ২ প্রশমিত এবং কফ নিঃসারিত হয় । ম্মহালক্্ৰীন্িিলাঙন কফের শোষক 
হেতু, (বুকে কফ আবদ্ধ ও তজ্জনিত বেদন। থাকিলে ) প্রথম অবস্থার প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ । 

যদি পূর্বেবক্ত ২টী বধ ফলদায়ক না হয় এবং ব্যাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাণ্ত বলিয়া অন্থমিত 
হয়, তবে ল্লহ্ কুম্ভ ভ্লী তৈল আদার রস ও মধু অন্পানে প্রয়োগ করিতে 
হইবে। কোন ২ চিকিৎসক এই 'উষধের সহিত কস্ব,রী ৯» প্রতি ও মকরধবঞ্জ ২ রতি 

একত্রে মিশ্রিত করিয়। ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যদি রোগীর ইন্দ্রিয় 

বিল্রম বা অত্যধিক শিরশ্চালন প্রভৃতি হুর্লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাহই লে উক্ত যোজনা- 

বিধি সমীচীন বলিয়াই মনে হয় । 

ছি লুকে বেদনা না খানে এবং শ্লেম্সা নিঃস্ত হইতে থাকে. তবে 

নমহ!লক্ষ্ী িলা স,লঙ্নম্ঞ তি লন্ক? সর্বধাজ্ষস্বুন্দল্র ও কাএওনান্দ্র 
প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান-__আদা ও পানের রস। এইজ্বরে বালুক৷ ভাজিয়া 

কাজিদ্বার! সিক্ত করতঃ এরও পত্রে বেষ্টন করিয়া সব্ধশরীরে বা বেদনাস্থলে স্বেদ দিবে । 

তদ্বারা আ্োতঃ সমূহের মুদছ্তা সম্পাদিত ও গ্লৈক্ষিক-বিষ্লি সমূহ হইতে শ্রেশ্সা বিনির্গীত হয় 

এবং জ্বর ও গা ২ কমিতে থাকে । স্বেদ প্রয়োগ ভিন্ন, অন্ত কোন উপায় এরূপ আশ্ত 

ফলপ্রদ নহে। মস্তিষ্কে বেদনা থাকিলে, দারুচিনি, লবঙ্গ' বট ও ধনে পেষণ 

করতঃ উষ্ণ করিয়া! উহ দ্বার। ললাটের উতয় পার্খে প্রলেপ দিবে । রোগীর অতান্ত ঘন 

হইলে কুলখকালাই ঈষদ্ তঙ্জিত করিয়! চূর্ণ করতঃ গরম ২ স্বেদ দিবে । 

পুরাতন গোময়চুর্ণ ঘর্ষণে ও ঘরন্ম নিবারিত হয়। বুকে বেদন| অথবা শ্লেম্বা আবদ্ধ 

থাকিলে মসিনার “পো্টিস” বা পুরাতন ঘ্বত ও শুঠচুর্ণ মালিশ করিয়া আকন্দপত্রের 

স্বেদ দেওয়। হিতকর | ম্বেদ দিবার পরে আকন্দের তুলাদ্বার! ( অভাবে--গরম কাপড় 

ছার! ) বেদনার স্থান উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বাধিয় রাখিবে। এইরূপ বেদনায় 

আমাদের মহান্লাতক্কুল'ভ্ঞন্কঘ্ঘতি মালিশু করিলে সগ্ঘ ২ ফল দর্শিয়। থাকে। 
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ঘদ্দি রোগী হিমাঙ্গ হয়, তবে জায়ফল. বিশুদ্ধ সর্ষপতৈলে ঘর্ষণ করিয়। সর্ধাঙ্গে মালিশ 

করিবে এবং পুর্বোক্ত বালুকার স্বেদ আবগ্তকবোধ করিলে তাহাঁও প্রয়োগ করিবে। 

এই অবস্থায় মকরধবঞ্জ ১ রতি, কন্ত,রী ১ রতি ও কপূর ১ রৃতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া, 

আদী ও তুলসীপত্রের রস সহ ২৩ ঘণ্ট। অন্তর ২ সেবন করাইবে। কাস থাকিলে 

অগ্তার্জগাবলোহুকা, তালিম্শািচুর্ণ বা জত্দ্রশস্তিজ্ন ব্যবহার 
করিবে । 

স্রঞ্লকস্তুল্লীভ্ডলন বা লুহতু কস্ভুল্লী ভুজ্ব্প প্রয়োগ করিলেও রোগী 
প্ররুতিষ্থ হইয়। থাকে । ইহা সংজ্ঞাজনক. ঘন্মনিবারক, উত্তেজক ও বিকার নাশক। 

জিহবা তারবোধ করিলে এবং তাহাহইতে লালা নিঃশ্যতহইতে থাকিলে উহাতে 

ত্রিকটু ও সৈন্ধব ঘর্ষণ করিবে । টাবালেবুর কেশর. মরিচ ও সৈন্ধব একত্রে বাটিয়৷ মুখে 

ধারণ করিলেও জিহ্বার জড়ত। ও লালাশ্াব নিবারিত হয়। বাতগ্নেশ্সা নাশক 

অস্টাদশপ।জ্ষকন্মাস্্র সহ উষধ প্রয়োগ করিলে, শীপ্ব ফললাভ হইয়া থাকে । 

রোগীর চক্ষু আবিল বোধহইলে- ছাগছুদ্ধে দাব্বী-রসাঞ্জন ঘষিয়। উহার অঞ্জন দিবে । 

অগ্টাক্দাললেহিকা। 
কটফল, পুষ্করমূল. (অভাবে কুড়) কাকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু। হুরালতা ও কুষণজীরা, 

প্রত্যেকের সমভাগচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া «« একআন। মাত্রায়. মধু দ্বার। মাড়িয়। ও তৎসহ 
কিঞ্চিৎ আদার রস মিশাইয়া ২1৩ ঘণ্ট। অন্তর ২ লেহন করিবে । 

স্লঞ্ল কুস্ভল্রীন্ডৈল্রল। 
শোধিতহিঙ্থীলঃ শোধি বিষ? সোহাগাবুখই. জৈতী- জায়ফল. মরিচ, পিপুল ও কস্ত, রী, 

প্রত্যেক সমতাগ । জলঘ্বার। মন্ধন করিয়। ২ বুতি ব্টা করিবে । অন্ুপান-.আদার রস 

ও মধু। 

ল্রহত হুস্জুলীীভ্িজনল | 

কন্ত,রী, কপূর, তাত্ভ্ম” ধাইফছুল, আলকুথাবীক্ত, (শোধিত ). আকনাদি, বিড়ঙ্গ, 

মুতা, শ্তঁঠ, ণালা আমলকী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্ত। প্রবাল, লৌহ. হরিভাল ও অন্রতম্ম, 
প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ । আকন্দপত্ররসে উত্তমরূপে পেবণ করিয়। ২ রতি বটা করিবে । 

অন্থুপান আদার রস। রি 
অসপল্ ল্রহত্ুহন্ভ রী নল । 

কন্ত,রী, রাজপট. রসসিন্দুর. যনঃশিলা। স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল- মুক্তা, বঙ্গ, শুল্ফা, 
বিড়ঙ্ক. মতা, অত্র. প্রবল, লৌহ. আকনাদি, প্রত্যেক সমতাগ । বিষ্বপত্ররসে মর্দন 
করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অন্ুপান--আদারস ও মধু। 
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হস্ত ভুঅল। 
অন্র ৮ তোলা? কজ্জলী & তোলা. প্রবাল, মুক্তা, রৌপ্য, হরিতাল- প্রত্যেক ১ তোল।; 

তাত ॥* তোলা কর্ূুর ২ তোলা, জায়ফুল ১ তোলা. জেত্রী ১ তোলা. বৃদ্ধদারকবীজ. 

ুস্তরবাজ প্রত্যেক ২ তোলা, কম্ত,রা ॥* তোল! ও স্বর্ণ ॥* তোলা । ২ রতি বটী করিবে। 

প্রহত কস্তুলী ভুনঞ। 
হিন্থুল, বিষ, সোহাগা, জায়ফল, জৈত্রী- কস্ত-বী. হরিতাল, বঙ্গ, স্বর্ণ, মরিচ ও পিপুল 

প্রত্যেক সমভাগ ; জলঘ্বার| মর্দন করিয়া ২ রৃতি বটী করিবে । অন্ুপান- আদাররস 

ও মধু। 

ত্নৌভভাপ। জজ্ভান্দলি। 
মুক্তা; প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, কন্ত,রী. কপূর, পারদ, গন্ধক; স্বর্ণসিন্দুব, লৌহ; অন্র। 

হরিতাল, বঙ্গ. খর্পর তাত্র, রূসপিন্দর জাতিকল, জত্রী, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচি ও মরিচ 

প্রত্যেক সমতাগ । আদাররসে ভবন) দিয়া ২ রতি বটা করিবে । ইহাতে বাতগশ্লেম্বজ্বর, 

সন্নিপাতবিষমজ্বর ও জার্ণজ্বর আরোগ্য হয়। অন্ুপান আদার রস ও মধু। 

অস্তাদশ্শাজ্জ কজআাম্স। 
দশমুল. শটা, কাক ডাশৃঙ্গী- কুড়, ছুরালতা, বাযুনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, ও 

কটকাঃ একত্রে ২ তোল। : কুল /॥--শেষ “* পোয়া। এই কষা ওষধের অন্ুপানার্থ বা 

কেবল পানার্থ বাবঙগত হইতে পারে । ইহাদ্বারা উপদ্রব সমূহ শান্তর দূরীভূত হয়। 

গার *লজ্ঘন. পঞ্চকোলসাধিতপেয়।, গরমজল. আদা, খই. কুকুটমাংসের যুষ, 
পারবতনুষ, বেদান।, মিশি, (তালের) ও বালি ইত্যাদি । অঅপখএথ।--শাতলজল. জলীয়- 

দব্য, ক্লেদিদ্রব্য, সাগু উতযাদি। এইজবে ২২ দিনের পুব্বে কদাচ অন্নপথ্য দেওয়। কর্তব্য 

নহে, তাহাতে পুনরা ক্রমণের সন্তাবন। থাকক। 

অজ্গ 2ইসক্যানলুঞী হনভ্লিস্পাভিজ্ঞল্ল 

চিনি তলা & 
শ্নেদ্ষোত্বণ অর্থাৎ প্রেক্সাপ্রধান সন্নিপাতজরের চিকিৎস। প্রায় বাতশ্লৈম্মিকবিকার 

চিকিৎসার তুল্য । তথাপি এইজ্বর মিলিতদোধত্রয় সম্তৃত বলিয়া, ইহাতে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন কর। বিধের। সন্নিপাতঙ্বরে প্রায়শঃ জিহ্বার খরম্পর্শতা উৎপন্ন হয়? তন্লিবারণার্থ 

ত্রিকটু. সৈন্ধব ও আদার রসের কবল ধারণ করিবে । লক্ষন. বালুকাস্েদঃ নস্ত. অবলেহ 

ও অঞ্জন এই করেকটী সন্নিপাতঙ্বরের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ কর উচিত। বাতগ্লৈম্মিক- 
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জ্বরের যে ২ অবস্থায় যে ২ ক্রিয়া ও ষধ বিহিত হইয়াছে ইহাতেও তত্তাবতাবস্থায় সেই২ 

ক্রিয়া ও ওষধ প্রযোজা। শরীর হিমাঙ্গহইশে অষ্টাঙ্গধূপ বাবহার কর! যাইতে পারে। 

তাহাতে শরীরের এবং জ্বরের লঘুতা সম্পাদিত হয়। সন্নিপাতজ্বরে প্রথমতঃ কফনাশক 

ও আমনাশক ক্রিরা করিবে : পশ্চাৎ কফ হানবল হইলে বদ্ধিত দোষের চিকিৎস1 করিবে । 
সনিপাতজরের শেষ অবস্থায় শরীর বিষাক্ত হয়। এইপিষ দোষপ্রভাবে বা দোষদুয্ের 
অনিব্বচনীয় সংমুঙ্ছন। ক্রমে. শরীরেই উৎপন্ন হয়। এইবিধ বিনাশের নিমিত্ত বিষ নাশক 

স্চিক্কান্ডল্রশ প্রন্থতি বিষঘটিত ওধধ গ্রয়েগের বাবস্কা আছে। যখন রোগী 

অবসন্ন, হিমাঙ্গ ও বাক্শক্তিবিহীন হয়. সেইসময় এইরূপ বিষাক্ত ওষধ প্রযোজ্য। 

এইজাতীয় ৪ধধ সেবন করিলে, শৈত্যক্রির। ও বাজন করিবে । দোষের শক্তি 

অসাধারণ ং সুতরাং উধধ দ্বার। দোষশক্তির ং।স ন। হইলে জীবন. রক্ষা হওয়। স্থুকঠিন | 

দোষের পাক হইলেই ছোবশক্তির হাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে । দাহ, তন্দ্রা, গৌরবাদির 

অভাব, জ্বরের অল্পত।. দেহের লঘৃতা ও ইন্জিয়ের বিমলতা প্রভৃতি দোষপাকের লক্ষণ। 

এই সকল লক্গণ প্রকাশিত হইলে রোগী আরোগ্যলাভ করিয়। থাকে | ধাতুপাকলক্ষণ পরি- 

শট হহলে প্রায়শঃ রোগার মুত্যু হইর। থ।কে। লীতুপসান্কি০ কব | যথ।-- 

“নিদ্রান!শে। জদিস্তপ্ডে] বিষ্টন্ছো গৌরবো প্াচঃ। অরতিনলহানিন্চ ধাতুন1ং পাকলক্ষণং ॥ 

অর্থাৎ অনিদ্র।, জদয়ের স্তব্ধতা, উদরের আগ্মান, শরীরের গুরুত্ব, অরুচি, অরতি ও বলহানি 

এই কয়েকটা ধাতুণাকের লক্ষণ । নাভির উদ্ধে এবং দরের অধোদেশে টিপিয়। ধরিলে 

রোগী বদি বেদনা! বোধ করে, তাহাহইলেও ধাতুপাক হইতেছে বুঝিতে হইবে । 

আরোগ্য না হওয়। পর্য্যস্ত লঙ্ঘন প্রশস্ত; কারণ, সন্গিপাতজ্ওরে ব্ৌগী লঙ্ঘন সহা 

করিতে পারে, তাহাতে রোগীর লঙ্ঘন জনিত কোনও প্রকার অনিষ্ট হয় না এবং ইহা 

দোষের প্রভাব বশঠহঃহ হইর। পাকে । 

অত্যন্ত তন্্র। উপস্থিত হইলে দ্ধ, সঞ্নাবাও, সর্দপ, ও কুড় ছাগমু্ে পেষণ করিিয়। 
নন্য দিবে। সংজ্ঞা্জননার্থ বসেন মনঃশিল। ও বচ একজে পেষণ করির। অগ্রন দিবে । শ্রেম্। 

নিহরণার্ণ পুরোন অন্ঠার্ছাললেহি ক! ব্যধহার করিবে । এই ওধধ সেবনের পর 
স্বেদ প্রয়োগ আবগ্তক হইলে। মধু সংযোগ ন। করিয়। কেখল আদর বস সহ সেবন করিবে । 

স্ুচিন্কা শিল্প ০| ঈ্স্ন। বিষ, শোধিতককষঃসর্পবিষ. দারুমুষ, প্রত্যেক ১ ভাগ, 
হিঙ্গুল সর্বসমান। নোহিতমৎস্য, বরাহ. ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ইহাদের পৃথক্ পৃথক পিত্ত 
ভাবনা দিয়া সর্ধপ প্রমাণ বটা করিবে । এই উধধ ব্যবহার করিলে, গাত্রে তৈলমর্দন 

এবং শৈত্যক্রিয়া করা কর্তব্য । অনুপান--আদার রস্।  * 

গু [৩তশুস্শ- গুগ্গুলু, নিমপাতা, বচ. কুড়. হরীতকী. শ্বেতসর্ষপ ও যব এই সকল 

দ্রব্য শুষ্ক ও গ্বত অরক্ষিত করিঘ। রোগাকে ধুপিত করিবে । 
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লিম্মপ্রন্সোগ-কালকুটবিম ১ তোলা, অহিফেন ১ তোল।, কান্তলৌহ ॥০ 
তোলা অভ্র ২॥০ তোল।, জল্বার৷ মর্দন করিয়। ১ রতি বটী করিবে । অন্ুপান--আদার 

রস। ওঁষধ সেবনান্তে শৈত্যক্রিয়! করিবে ॥ 
আজকাল হুচিকাতরণ এবং বিষপ্রয়োগের ব্যবহার নাই ; সুতরাং উহার পরিবর্তে 

ম্সেঘর্ধবন্নি ব্যবহার করিবে। 
স্সেছ্যঞ্ষবন্নি। 

পারদ, গন্ধক, বিষ, শ্বেতদারুমুষ, সেঁকো ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ. আদারসে ৪ 
বার, কেশরাজ রসে ৪ বার) নিসিন্দারসে ৪ বার, ও শেষে ভূঙ্গরাজরসে ১ বার ভাবনা 

দিয়। সর্ষপ প্রমাণবটিকা করিবে । অন্পান--পোড়ান্টেতুল প্রভৃতি । উষধ সেবনান্তে শীতল 
ক্রিয়। করিবে । পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজরে. সৃস্তাদাগশোেজ ক্ুম্াক্স পান ব। তৎসাধিত 

অন্নপান বিশেষ হিতকর । 

হুস্তান্যাগ্।। যথা-মৃতা ক্ষেত্রপপ্”টী- বেণামূল. দেবার, সঠ. ত্রিফল। দুরাঁলভ। 
বন নীলমূল. কমলা গু'ড়ী, তেউড়ীমূল চিরতা- আকনাদি. বেডেলামুল. কটুকী. যঞ্টিমধু ও 
পিপুলমূল ॥ পিশ্তণরেম্সপ্রধান সন্নিপাতজরে পিতশ্নেম্সনাশক অষ্টাদশাঙ্গকষায় ব্যবহার 
করিবে। 

অগ্ভ্ীদ্প্পেক্ষ | যথা চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, কট্কী- যুতা, ইন্্রব 
ধনে ও গজপিপুল। সাধারণ সন্নিপাতজরে ল্রহতাছিগঞ্ প্রয়োগ করিবে । 

ল্রহততাছিগিশ। যথা-বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শটী, কাকড়াশুী, 
ছুরালভা. ইন্দ্রযব, পল্ত। ও কটুকী। ইহাদ্বারা সন্নিপাত জরের উপসর্গ সত্বর 
ভিরোহিত হয় | 

কণ্ঠরোধের উপকম হইলে দশমুলেরকাথে আদারস ও টাবালেরুর রস প্রক্ষেপ দিয়া 
পান করিবে । জিহ্বায় অত্যন্ত জডতা হইলে--সৈদ্ধব, ভ্রিকট্ ও অম্নবেতস একজে পেষণ 
করিয়। জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে । ' 

জিহবা! শুষ্ক ব] কণ্টকিত বোধ হইলে, উহাতে ঘ্বত মালিশকরিয়! মধু ও কিস্মিস্ পেষণ 

করতঃ প্রলেপ দিবে । পিত্তপ্রধান সন্িপাতজ্বরে ভেদ হইলে, পুর্বোক্ত নাগরাদিকবায় 
পান ব1 বেলশু'ঠ ১ তোলা, ধনে ১ তোলা যুতা ১ তোলা, কুটজছাল ৫ তোলা, দাড়িষের 

খোসা ১ তোলা, জল ৮ গুণ, শেষ_-অষ্টমতাগ পান করিবে । এই অবস্থায়__বেলশু'ঠ. বাল। 
ও মধু সহ ন্লহত্কম্তুল্লীনভল্লল বা শ্েক্মকালানলল্লস্ন ব্যবহার করা 
যাইতে পারে । কফপ্রধান সন্নিপাতজ্জরের সাধারণ অবস্থাতেও শ্নেম্মকালানলরস আদারস সহ 
ব্যবহার করিতে পার। যায়। এইওষধ প্রথমঅবস্থায় প্রযোজ্য নহে. কারণ ইহাতে অনেক 
প্রকার বিষসংযোগ আছে । অতিসার নিবারণার্থ স্ক শুভ্ন প্রয়োগ করা যায়। দাহে 
শীতলজল সেচন নিষিদ্ধ! সন্নিপাতজরান্তে, কর্ণযুলে শোথ হইলে, প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ 
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করিবে । তাহাতে উপশম না হইলে গৈরিক পঞ্চলবণ, শ্ঁঠ। বচ কটফন প্রত্যেক দ্রব্য 

সমভাঁগ লইয়। কাজি দ্বারা বাটিরা দিনে 81৫ বার প্রলেপ দিবে । গলদেশে শোথ হইলে 

টাবালেবুর মূল, গণিয়ারী, শু'ঠ, দেবদারু, চই. রক্তচিতেমূল, প্রত্যেকদ্রব্য সমভাগ লইয়! 

জলঘ্ারা পেষণ করতঃ গলায় প্রলেপ দিবে । 

গ্রেচক্গীলাম্ল জরহ্ন। 

পারদ) গম্ধক, কুচিলা. (ছুপ্ধশোধিত ), বংশপত্রহরিতাল ও বিষ প্রত্যেক ৪ তোলা, 

মুদ্রাশঙ্খ. দরুমুষ. রসাগ্জন, গোদন্ত হরিতাল, ধুস্ত,রবীজ প্রত্যেক ২ তোলা. হবি হাল. অন, 
গাব, গুঞ্ সোহাগা। হরীতকী, বেছেলা, ভৃঙ্গরাঞ্জ ও স্জি প্রত্যেক ১ তোলা । দাড়িম- 

ফলের রসে মদ্ঘন করিয়। মুগ প্রমাণ বটা করিবে । অন্ুপান-আদাররস। অতিসা? 

রোগে__ক্দলীকাগুরস সহ সেবা । 

রক্তনিষ্ঠীবন হইলে গন্ধতৃণ,. দুর[লভা, বাসক, ক্ষেত্রপপ্পটা, প্রিয়ঙ্গ, ও কটুকীসাধিত 

কাথে চিনি ॥* তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । এলাচি গুডিক্ণী মধু ও বাসকরস 

সহ লেহন করিলেও রক্তনিহ্ঠীবন নিবারিত হয়। 

হ্গ চ্লক্কিগা সজিগ্পাভিজ্ঞরল্র 
চিস্ন্কি-হলা £ 

এইজ্খরে সন্ধিস্থলে অতিশর বেদনাযুক্ত শোথ হব. মুখে কফেরগন্ধ হয় এবং কাস, 

বেদনা ও অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ (বিদ্যযান থাকে । এহইজ্বর অত্যন্ত শ্নেশ্সপ্রধান ও 

সংক্রামক | জ্বরমাত্রেই সংক্রামক কিন্তু সন্নিপাতজ্বর আশু সংক্রামক । এইজ্বর শীঘ্ব ২ 

জীবন নাশ করে । কেহ ২ এই জ্বরকেই আধুনিক “প্লেগ” নামে অভিহিত করেন। এই 
জরে ক্ত,রীতৈরব, বৃহৎকত্ত,রীতৈরব. যক্মাধিকারোক্ত সর্ধাঙ্গনুন্দর, বৃহৎচিন্তামণি, 
বসন্তুতিলক, মহালক্ষীবিলাস. রহত্জরচুড়ামণি ও শ্লেম্সকালানলরস ব্যবহার করা যায়। 
অন্থপান-_ পৃর্বব। এইজরে কোনরূপ শৈত্যক্রিয়া বিধেয নহে। সন্ধিগসন্নিপাতে 
স্পউ/াদিকিআক্ ব্যবস্থেয়। পজণাদিকিজআাস্ । যথা-শটী, দেবদার, ত্রিফলা, 
বৃদ্ধদারকবীজ. ব্রান্ন। শঠ, গুল+% ও শতমুলী। এইকাথে গুগগুনু প্রক্ষেপ দিয়া পান 
করিবে! এইকাণ মৃদ্ধঅগ্রিতে পাক করিতে হয়। অবস্থা! বিশেষে বচাদি ও রাঙ্গাদির কাথ 
হিতকর । | 

হ্বাঙ্গা্ি | ষথা-_বচ, ক্ষেত্রপপ্প”টী, ভুরালতা বিষ্টী, গুলঞ্চ, আতৈষ, দেবদারু,মুতা, 
শু'ঠ, বৃদ্ধদারকবাজ, রান্না, গুগ গুলুঃ বৃহদ্দন্তীমূল, (অভাবে দশ্তীমূল) এরগুমূল ও শতমূলী। 
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ইহাদের কাথ পান করিলে শোখ, বেদনা, কাস, ্ রান্তিও পক্ষার্ীতপ্রসৃতি নিবারিত 
হয়। 

জ্রাল্াটি। যথা রাঙ্গা, শঠ ও গুলঞ্চের কাথে গুগ গুলু প্রক্ষেপ (8 তোলা) দিয় 
পান করিলে সন্ধিগবায়ুর প্রশমন হয়। মুতা, এরগুমূল, হরীতকী, নীলবিন্টী, দেবদার, 
গুলঞ্চ, রান্না, শতমূলী, শটী. কট্কী, বাসকছাল, শু"ঠ, অশ্বগন্ধা ও বৃহৎপঞ্চূলী | 
(বিদ্বাদিপঞ্চমূল), ইহাদেরকাথ পানকরিলে মন্যান্তস্ত ও সন্ধিগ্রহ বিনষ্ট হয়। 

শস্পোখস্ুল্ড্ষলন্্ষি্ছলে ওপরলেপ্প । যথা জয়ন্তী, রাঙ্গা, সজিনাছাল, বচ, 

কুটজছাল ও নিম্বমূলের ছাল গোমুত্রেবাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপদিলে উপকার হয়। 

সর্যপচুর্ণ ও উয়ীমৃত্তিক! মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কনক (কাল) ধুতুরার রসে পেষণ করতঃ 

গরম করিয়া শোথযুক্ত সন্ধিস্থলে প্রলেপ দ্রিলে বিশেষ ফলদর্শে। কৃষ্ণযুস্ত,রমূল, পোল্তদানা 

( টেড়িফল) রস্থুন. মরিচ. কৃষ্ণজীরে জয়ন্তীপাত, সজিনাছাল ও সর্প গোমৃত্রে পেষণকরিয়। 

গরম করতঃ সন্ধিস্থলে প্রলেপ দিবে। অহিংক্রা, (ওকড়া ) কেবুকষূল, ( কেউতারামূল ) 

সজিনাছাল ও উয়ীমাটী গোমূত্রে পেষণ করতঃ গরম করিয়া প্রলেপ দিবে । সজিনাছাল, 

আদা, রসুন, ওকড়া, মরিচ ও তুতে বাটিযা গরমকরতঃ শোথস্থানে প্রলেপ দিবে। 

সজিনাছাল, আদ ও সৈন্ধবের উষ্ণ প্রলেপেও উপকার হয়। প্রলেপদ্বারা সন্ধিগসন্নিপাতজ 

শোঁথ ও বেদনার নিবারণ করাই প্রধান চিকিৎসা । যেসকল প্রলেপ লিখিত হইল উহ্ারা 

আমবাতে ও প্রযুক্ত হইতে পারে । বাতশ্মৈম্মিকজরের ক্রিয়া ও গুধধাদি সন্নিপাতজরেও 

বাবজত হইবে। সম্ভতীবনীস্ুরা, চিন্তামণি ও বৃহচ্চিন্তামণিরস সর্বপ্রকার সন্গিপাতজরে 

বাবহার করা যায়। সন্নিপাতজ্বর বতোম্বণ বা পিস্তোম্থণ হইলেও অন্ুপানের তারতম্যে 

কফোন্ধণ সব্রিপাতের উধধ ব্যবন্গত হইতে পারে; কারণ উহ! আমরস বা কফের 

আধিকোই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইজন্য সন্নিপাতজ্বরের সকল ওঁধধই তীক্ক এবং 

কফনাশক। অতীসারধুক্ত সন্লিপাতে সসগন্মচ্রীষ্লন্ল অমোঘ ওধধ। সঙ্গিপাতজরে 

প্রীতলজল পান ও শীতল ক্রিয়! করিবে না। শীতাঙ্গসন্নিপাতে স্বেদ ও উফ্ক্রিয়া অধিকরূপে 

অনুষ্ঠিত হওয়! আবশ্যক । 

পথ্য ।__লঙ্ঘনই সন্নিপাত জরের পথ্য । তবে ১০।১২ দিন পর রোগীর অবস্থা ভাল 

বোধ করিলে__বালি, খই. আদা এবং কুকুটমাংসযুষ ও পারাবতমাংসমূষ অল্পমাত্রায় 

ব্যবহার করা যাইতে পারে । বেদানার রস, কিস্মিস্ ও মিশ্রি (অল্প ২) সকল অবস্থাতেই 

ব্যবহার করা যায় । এতস্তিন্ন অন্য কোনও দ্রব্য এই জরে প্রযোজ্য নহে। 

ভঙ্দ (লজ্বনবজ্ঞ্রল্জ্র চিমন্কিশ-হলা £ 

যে জর আসিবার অবধারিত কাল নাই। (কোনদিন সকালে, কোনদিন বৈকালে 

এইরূপ ভিন্ন সময়ে ঘে জরের বেগ হয় ) যে জরে, কখন গীত কখন বা গ্রীক্মধোধ হয় এবং 
€ ৮ 
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যে জরের বেগ কোন দিন অধিক আবার কোন দিন ব1 কম হয় তাহাকে বিষমজ্ঘর বলে। 

বিষমজ্রমাত্রেই বামুপ্রধান। কারণ, বাম়ুভিন্ন পিত্ত বা শ্রেম্ম! বিষমতা জন্মাইতে পারে না। 

সুতরাং সকল প্রকার বিষমজরেই বায়ুনাশক ক্রিয়! কর্তব্য । এইজ্বর কখনও শরীরকে 

ত্যাগ করে না। তবে, গতবেগ হইলে ধাত্বস্তরে লীনঅবস্থায় অবস্থান করে। শরীরের 
গ্লানি ও গুরুতা প্রভৃতি যাবতীয় লক্ষণ অপগত না হওয়ায়, জর অন্তর্লান অবস্থায় আছে 
বুঝিতে হুইবে। 

সাধারণতঃ বিষমজ্বর ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা, _সম্তত. সততক, অন্ত্েছ্যুক্ক, তৃতীয়ক 
ও চতুর্থক। এতস্তিন্ন, প্রলেপকজ্বরও বিষমজ্বরের অন্তর্গত । উহা প্রায়শঃ যক্মারোগ্রস্ত 
রোগীরই হইয়। থাকে । কেহ কেহ বাতবলাসকজ্বরকেও বিষমজ্বর বলিয়! ব্যাখ্যা করেন । 
উহ! প্রায়শঃ পাঞ্রোগেই উৎপন্ন হইয়। থাকে । প্রলেপক ও বাতবলাসকজ্বর বাতগ্নেম্স- 
প্রধান। সন্ভতজ্বর প্রথম ৭ দিন অবেচ্ছেদী থাকে এবং এইসময়ের মধ্যে কোনও ওঁষধ 

দ্বারা ফললাভ হয় না। স্থুতরাং এইসময় অতীতহইলে রামতুলসীর রস সহ শ্স্রুভিস্তা- 
মণি প্রয়োগ করিবে এবং ইন্দ্রধব, পলতা! ও কট কী ইহাদের কষায় পান করাইবে। 

আবশ্তকবোধ হইলে মহালক্মীবিলাস এবং বৃহৎকন্ত,রীতৈরব পূর্বঅনুপানে ব্যবহার 
করা যাইতে পারে । এইজর রসধাতুগত এবং বাতশ্নেক্সপ্রধান। ২১ দিন পরেও যদি জ্বর 
অল্পমাত্রায় হইতে থাকে, তবে বৃহৎসর্ধজ্বরহরলৌহ বা বৃহৎজ্রচিস্তামণি ব্যবহার করিবে । 

সমস্ত বিষমজ্বরেই জরবিচ্ছেদকরণার্থ দিনে ৩1৪ বার করিয়া ক্ষেত্রপপ্রণটীর কষায় অথব। 
মুতা ও ক্ষেত্রপঞ্সটার শীতকষায় পান করিবে। ২১ দিনের পুর্বে এইকধায় পানে 
আশানুরূপ ফল হয় না। সমন্ভতজ্বর দীর্ঘান্বন্ধী হইলে শেফালিকাপাতাররস ও মধু 

অন্ুপানে বৃহৎসর্ধজরহরলৌহই প্রযোজ্য ৷ শ্রেফালিকাপাতার রস ও মধু বিষম ও জীর্ণজ্বর 
নাশক। কুষ্জীরকচুর্ণ ও পুরাতনইক্ষুগুড় অন্থপানসহ, পূর্বোক্ত মৃত্যুপ্রয়রস সেবন 
করিলেও সম্ভতজর নষ্ট হয়। কৃষ্ণজীরক ও পুরাতন ইচ্ষুগুড় এবং হরীতকীচুর্ণ ও মধু 
বিষমজ্ঘরনাশক | কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই শেষোক্ত ওঁষধ বিশেষ ফলপ্রদ হয়। 
পূর্বোক্ত অন্ুপানসহ ভ্রিসফ্ুলান্কল্ প্রয়োগে বা ক্রচম্বগ্হুর্ণ দেবনে বিশেষ ফল 
দেখ। যাইয়! ধাকে । এই ওষধঘয় প্রথম অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। 

এইসমস্ত চিকিৎসায় কোনও ফল না হইলে এবং শ্লেম্মার আধিক্য অনুভূত 
হইলে আদারস সহ ন্িজ্মব্গালাম্মললঙ্ন প্রয়োগ করিবে। দীর্ঘকালপর যদি 

জর বাতপ্রধান হয় তবে জনম্মেম্মক্ষলল্লস্ন ব্যবহার করিবে ; কিন্ত জরের বেগ 

অধিক হইলে জরমঙ্গলের পরিবর্তে চ্ুভ্ীন্ম্সি ভ্্রঙন ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। সম্ভত- 
জর বহুকাল তোগকরিলে যদি শোৌথ, অতিসার, যরুৎ, প্রীহ! প্রতি দ্বারা রোগী আক্রান্ত 

হয়, তবে প্ুউপাকা্িজআঅন্নত্্বল্লা জবেহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবনীয়। 
বৈকালে, উপত্রব নিরাকরণার্থ তত্তৎ অধির্লারোক্ত উপযুক্ত ুঁধধ ব্যবহার্য । রোগী ক্ষীণ- 
কফ ও রুক্ষিতধাতুহইলে আঅটসিলন্কগুত্ত প্রয়োগ করিবে। প্রাতঃকালে, রামতুলসী 
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পাতার রস ১ তোলা, মরিচচুর্ণ [১০ আধআন! অথবা প্রোপপুষ্পীর (দণডকলসের পাতার) রস 

১ তোল! ও মরিচছুর্ণ ₹১* আধআনা একব্রে সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। এই 
ছুইটী ওষধ ধাতুঘটিত কোনও ওষধের সহিত অন্ুপানরূপে ব্যবহার করিবে । সম্ততজ্বরের 
প্রথম অবস্থায়_ন্লিঅন্দজুলাজ্তবকচে পচ শ্লেম্সাধিক্য অবস্থায়_ব্রহতুবজেস্ধল 
এবং জীর্ণবিষমজ্বরে---ভ্ভাল্িলিভ লিল্বস্জুকাজ্তবগলৌহ প্রয়োগ করা যায়। 

বায়ুর অত্যন্ত প্রাবল্য হইলে. সঞ্ুগুগল্যস্ত ও স্কল্াযাাপন্স্ঘ্রত এবং পিশ্তের 

প্রাবল্যাবস্থায-_পঞ্ধশুতি্ভন্ঘ্রত্ত পানের ব্যবস্থা আছে। সম্ততজ্বরের শেষঅবস্থায় 
গুডচ্ীতন্পাদ্ক্ অতিশর ফলপ্রদ । 

রহ জহুর হজ লৌহ । 

পারদ, গন্ধক.: তাত্র, অত্র. স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ. রৌপ্য, হরিতাল, (হরিতালসত্ব ) প্রত্যেক 
২ তোলা, কান্তলৌহ ৮ তোল ; ভাবনার্থ-_-উচ্ছেপাতারস, দশমূলেরকাথ, ক্ষেত্রপর্জ টীরকাথ, 
ব্রিফলাক্কাথ, গুলঞ্চের স্বরসঃ পানরস. কাকমাচীরস. নিসিন্দাপাতার স্বরস, শ্বেত 

পুনর্নবাররস ও আদার রস। পর ২ প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক. সাত বার 

করিয়! ভাবন। দিবে । ইহার ভাবনা মোট ৭০্টী। বটী২ রতি। কাথেভাবনা দিতে 
হইলে ওধধের সমপরিমাণ দ্রব্য লইয়া, আটগুণ জলে পাককরতঃ অষ্টমভাগ থাকিতে 
নামাইয়। ছাকিয়া তদ্দার। উধধ ভাবিত করিবে । জল না দিয় রস বাহির করিলে 
তাহাকে স্বরস কহে। এই ওঁষধের অনুপান পিপুলচুর্ণ ২ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড়।* 
সিকি । অন্ঠান্ত অন্ুপানেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে । এই ওঁষধ ব্যবহার কালে মৈথুন 

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং পক্ষীর মাংসযুষ বিশেষ হিতকর। ইহা! বিষম ও জীর্ণজ্বরের অত্যুৎরুষ্ট 

ওষধ। 

ল্রহণ্ অআল্লচুড়ান্মন্পি। 

বর্ণ সিন্দুর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, কন্ত,রী. জাতিফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কপুর, অভ্র, 
দারুচিনি, তালমূলী ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা; গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা, 
্বর্ণমাক্ষিক, কান্তপাধাণ, (চুম্বকপ্রস্তরঃ অভাবে.__গোদস্তহরিতাল, ) ও শোধিত তুতে 

প্রত্যেক ৪ তোলা ; তাবনা- নিসিন্দাপাতার রস, বামুনহাঁচীর কাথ, বাসকছালের রস বা! 

কাথ, আকন্দমূলেরকাথ ও গোক্ষুরক্কাথ । বাঃ ২ বলৃতি, অন্ুপান_-আদারস প্রভৃতি | 

ভম্সন্মত্ষলল্লস্ন । 

হিন্ুলোখ পারদ, গন্ধকঃ সোহাগাখইঃ তার, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, মরিচ 

কান্তলৌহ ও রৌপ্য প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোল।। ভাবনার্থ ধুতুরাপত্ররস, শেফা- 

লিকা পাতাররস, চিরতার কাথ ও দশমূলের কাথ ; ক্রমাম্বয়ে প্রত্যেকটি দ্বার ৩ বার করিয়া 

ভাবন। দিয়া ২ পুতি বটী করিবে । অন্থুপান-_ঈবৎ্, তাজাজীরারচুর্ণ ( শ্বেতজীর! ) ২ রতি 

ও মধু ।* সিকি তোল।। 8. » 
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টুড়া নি ল্রতন। 

রসসিন্দুর, প্রবাল, স্বর্ণ; রৌপ্য, বঙ্গ, তাত্র, মুক্তা. অভ্র, লৌহ, প্রত্যেক সমতাগ, জল 
দ্বারা মর্দন করিয়।২ রতি বটা করিবে । অবস্থাবিশেষে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। 

সাধারণ অন্পান__মধু ও আদারস অথবা মধু ও পিপুল চূর্ণ। 

পুউ্সান্ক হিবজ্ন্দজুক্রণজ্তক্কলোহ। 
হিঙ্গলোখ পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা; লৌহ, অভ্র ও তাত্র প্রত্যেক ২ তোলা; 

বঙ্গ ॥০ তোলা, প্রবাল ॥০ তোলা, মুক্তা, স্বর্ণ, শঙ্খতক্ম ও শুক্তিতক্ম প্রত্যেক 1 সিকি 

তোলা । প্রথমে পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়! রসপপ্গণটার ্টায় পপ্রটী করিয়। লইবে ; 

পশ্চাৎ তৎসহ অন্ঠান্ঠ দ্রব্য মিশ্রিত করিবে । কেহ কেহ বঙ্গের পরিবর্তে স্বর্ণ গৈরিক 

ব্যবহার করেন। এই সকল দ্রব্য ঘ্বতকুমারীর রস দ্বারা মদ্দন করতঃ বিন্থুকে ভবিন্। 

১৫২০ খান। খুঁটের আগুনে পুটপাক করিবে । ঝিনুকের প্রলেপ ঈষৎ রক্তিমাভ হইলেই 

নামাইতে হয়। এইসময় গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইবে। যদি পাক সামান্ত অধিক হয়, 

তবে অত্তান্তরস্থ বধ অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে এবং তাদুশ পুটপাক কিঞ্ছিন্মাত্রও ফলপ্রদ 

হইবেন।। মাত্রী ২ রতি। অন্গুপান--পিপুলচুর্ণ ২ রতি. শোধিত হিং ১ রৃতি ও সৈন্ধব 

৯ বৃতি একত্র মাঁড়িয়া পানরস সহ সেব্য। পিপুলচুর্ণ ও মধু অন্নুপানেও ইহা ব্যবহৃত 

হয়। কেহ ২ দ্বত কুমারীর রসে মর্দন করিয়া! ২ রতি বটা করিয়া! থাকেন । | 

টিন খজ্ডকছে। 

হিঙ্থুল, বিষ ও নিমছা'ল প্রত্যেক ১ তোলা, ভ্রিকটু ৩ তোলা, রসসিন্দুর ৬ তোল।. 
মাত্র। ৫৬ রৃতি। অন্ুপান-_মধু; তুলসীপত্ররস; পানরস, শেফালিকাপাভাররস ইত্যাদি, 

ব্রহত্লজেম্ল | 
পারদ, গন্ধক, রসসিন্দুর, স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহ, সোহাগা। স্বর্ণমাক্ষিক, পিদ্ধিবীজ; 

পিপুল, গজপিপুল, দারুচিনি, দস্তীবীজ্, হিজলবীজ ও ধুতুরনাবীজ প্রত্যেক ।০ সিকিতোলা, 

মুক্তা ॥* তোলা, কম্ত,রী ॥* তোলা; আদার রসে এবং রক্তচিতেমূলের কাঁথে ভাবন। 
দিয়) ২ রতি বটা করিবে । অনুপান- আদার রস. তুলসীপত্ররস, পানরস- মধু ইত্যাদি । 

ভ্ঞাহিিত ন্বিমন্ন অ্রলভ্তব্বঃ লৌহ । 
পারদ, গন্ধক) তা, সৌরাধ্রমৃত্তিকা? ত্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্থুল, অভ্র, রসাঙ্গজন ও স্বর্ণ 

প্রত্যেক সমভাগ ; নিয়লিখিত দ্রব্যের কাথে ভাবন। দিয় ২ রতি বটিকা করিবে। 

ধাথার্থদ্রব্য-- [৮5ত, দেখদারু, শু'ঠ, মুতা, কট্কা, ইন্দ্রধব, ধনে, গজপিপুল ও দশমুল। 
অস্থপান-_মধু$ শেফালিকাঁপাতাররস, গুলঞ্চ, ক্ষেব্রপপ্গীঁটা ইত্যাদি । 

গুডুদজীক্নোদ্হচ। ৃ্ 
গুলঞ্চের পালে। /1* পোয়া»পুরাতন"ইক্ষুগুড় /॥০ সের, মধু /০ একছটাক্দ্বত /০ছটাক ; 

প্রথমতঃ গুড় /৯ সের জলেগুলিয়া পাক" ঝ্িতে থাকিবে এবং উহা মোদকপ্রস্ততের 
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উপযোগী আঠার ন্যায় হইলে. গুলঞ্চের পালে যিশাইয়া লইবে। ঈবৎ নীতনহইলে, | 
মধু ও গ্বতদ্বার। মাড়িয়া মোদক করিবে । মাত্রা ॥* তোলা । অন্পান-_-গরমজল অথব। 
মধু। অবস্থ! বিশেষে ইহ। ছুপ্ধপহ পান করিতে পারা! যায় । 

ক্রুঅওচুণ । 

কজ্জলী ৪ তোলা, রসাঞ্জন ৮ তোলা, বিষ ১ তোল! ; রসাঞ্জন উত্তমরূপে মাড়িয়। পশ্চাৎ 
কজ্জলী ও বিষ মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৩৪ রতি । অন্ুপান-__-পানরস ও মধু। 

আঅউস্লক্কঘ্রভি। 
মুচ্ছিত ঘ্বৃত /% সের, কন্ার্থ পঞ্চকোল ও সৈম্ধব মিলিত ৬ পল; পাকার্থ__ছুগ্ধ ।৬ সের, 

জল ।৬ সের যথাবিধি পাক করিবে। দ্বত পাকবিধি পরিভাষায় দ্রষ্টব্য। মাত্রা ॥* তোল৷ 
হইতে ১ তোল। পর্য্যস্ত। অন্ুপান-_উঞ্ঞ দুগ্ধ /০ ছটাক। 

গখ্য--প্রথম অবস্থায় বালি, সাগু, মিশ্রি প্রভৃতি । তৎপর পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে, পুরাতন ত গ্ুলেরঅন্ন, মাগুর প্রভৃতি মৎস্তের ঝোল, পারাবত বা কুকুট মাংসেরযুষ 
বেদান। প্রস্তুতি । বিষমজ্বরে উক্তমাংসযুষ অতীব হিতকর । 

ি 

শ্ঞ্প হলভ্ভভ্ভক্ষ জু্রল্ চিন্কি-ু তলা । 
এই জ্বরকেই দ্বৈকালীনজর নামে অতিহিত করা হয়। দিন ও রাত্রির মধ্যে ছুই বার 

জ্বরের বেগ হয় বলিয়াই ইহার নাম দ্বৈকালীন হইয়াছে । এইজ্র অত্যন্ত কঠিন। ইহা! 
ধাত্বপ্তরে লীন থাকিলেও বাহিরে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। দোষের প্রভাব বশতঃ 
যথাসময়ে পুনর্ধার জ্বরের বেগ হইয়া থাকে | খতুতেদে ব। অবস্থাতেদে কখন ২ জ্বর 

এককালীন হয়, কখন ব! একেবারে বদ্ধ থ।কে এবং তখন মনে হয় জ্বর আরোগ্যই হইয়াছে, 
কিন্তু কিছুদিন পরে আবার ছুইবার করিয়া পূর্ব বেগ দিতে থাকে । এইজর 

রক্তধাতুগত। পটোলাদিকবায় দ্বৈকালীন জব্জের সকল অবস্থাতেই ব্যবহার্য্য। 

সত্টোলাটি কম্বাক্্র বখা_-পটোলপত্র. অনস্ভমূল. মুতা. আকনাদিপাতা ও কট্কী। 

»নতত্তাল্লি হুঙন। 

্বর্ণসিন্দুর দেড়আনা, রৌপ্য, বঙ্গ; স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র লৌহ, জৈত্রী, জাতিফল, 

সোহাগাখই, গোক্ষুর, সিদ্ধিবীজ। দারুচিনি, বৃদ্ধদারকবীজজ, উৎকৃষ্ট কম্ত,রী প্রত্যেক আধ- 

আনা, পুনর্মবারসে মর্দন করতঃ পুনর্নবারসে ও তুলসীরসে তাবন। দিয়া ২ রৃতি বটী 

করিবে । অন্ুপান-_তুলসীপত্ররস ও মধু. অথবা আদার রস ও মধু। এইওবধ ব্যব- 

হারে বিশেষ ফল পাওয়। যার । * 

এইজ্বরে বৃহৎকস্ত,রীতৈরব' বৃহত্জরচুড়ামণি ও বৃহতসর্বজ্বরহরলৌহ প্রয়োগ করিবে। 

যদি ধাতু অত্যন্ত বায়ুপ্রধান হয়, তবে জয়মঙ্গলরুস ব্যবহার করা উচিত। শ্লেশ্সপ্রধান 

ধাতু হইলে এবং ল্লীহাি উপসর্গ বর্তমান থাকিলে পুটপাকবিবমজরাস্তকলৌহ ফলগ্রদ। 
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পুটপাক-_সংগ্রাহক ওষধ ; সুতরাং কোষ্ঠবন্ধ হইলে কোষ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক্ বিরেচক 
ওঁষধ প্রযোজ্য । জ্বর মুক্তহইলে অপুন্নল্রা-বতুককচ্ছুর্ণ প্রত্যহ ১ বার বা ছুই বার 
করিয়। প্রয়োগ করিবে । 

অপুণন্নল্লানতুীকক | যথা শোধিত গোদস্তহরিতাল ১ তোল ও রস- 

সিন্দুর ১ ৫তোলা একভ্রে মাড়িয়া ২।৩ রতি মাত্রায় ব্যবহার্ধ্য। অন্ুপান_ আদারস 

ও মধু। ইহাতে জর পুনরাবন্থিত হইলেও ক্রমশঃ হীনবল হয়। বিষমজ্বর অনেক সময় 
ভূতান্বন্ধ হইয়। থাকে ; সুতরাং তশ্নিবারণার্থ কেহ২ বলিহোমাদি দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান 

করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। এইপ্রকার রোগীকে প্রত্যহ অগ্তাঙ্গধূপ দ্বাব্রা ধৃপিত 
করিবে । জ্বর কম্পান্বিত হইলে এঁ ধূপের সহিত বিড়ালের বিষ্ঠা যোগ করিবে । জ্বরের 

বেগের পূর্বে রোগীকে অন্যমনস্ক রাখিতে চেষ্টাকরা উচিত। রোগীছুর্বল হইলে, পুষ্টিকর- 
দ্রব্য, মাংসযুষ, প্রভৃতি খাইতে দিবে । রোগী ঘতই ছুব্বল হইবে জ্বর ততই বদ্ধিত হইবে। 

যদ্দি এইসমস্ত ক্রিয়াদারা কোনও উপকার না হয়, তবে রোগস্ষ্টির স্থান পরিত্যাগ 

পুর্বক কোন প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকরস্থানে যাইয়া উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করিবে । তাহাতে 

অনেকসময় ফললাভ হইয়। থাকে । যদি অতিরিক্ত ষধ সেবনে শরীর অত্যন্ত উত্তেজিত 
হয়, তবে কয়েকদিন ওঁধধ ব্যবহার বন্ধ রাখাই বিধেয় । 

রোগী কফান্সিত হইলে ন্নহালক্্ীনিলাহ ও ভহতুকস্জুল্লীতৈল্রলল 

প্রভৃতি গধধের ব্যবহার করা সুসঙ্গত। আমাদের হল্ীতি্বীন্বট্রা ব্যবহারে ও 
অনেকরোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এই গওুঁধধ ব্যবহারকালে অগ্ত ওবধ প্রয়োগ 
করা নিষিদ্ধ। হরীতকীবটী সম্ভতজ্বরেও ব্যবহার করা যায়। 

হল্শতিন্বীলউী। 
উৎকৃষ্ট পাটনাই হরীতকী ৯০টা. ও জল /১। সের নূতন মুৎপাঙ্ডে পাক করিয়। জল 

শোষণ করিবে । তদনস্তর& হরীতকীগুলি রৌদ্রে শুকাইয়। পুনঃ নূতন মৃৎ্পাত্রে /১।* সের 

গোমুত্র দ্বারা পাক করতঃ গোমৃত্র শোষণ করির। রৌদ্রে শুকাইতে দিবে । রৌডে শুষ্কহইলে 
এ গুলি নৃতনপাত্রে /১।৯ সের ছুগ্ধ দ্বারা পুনঃ পাককরতঃ ছুগ্ধ শোষণ করিয়া উহাদের 

বীঞ্জ ফেলিয়। দিবে । পশ্চাঙ্। হরীতকীগুলি উত্তমরূপ বাটিয়। ॥* আধতোল। মাত্রায় বটা 

করিয়। বাখিবে। প্রাতে ও বৈকালে এই ওধধ গ্রাতলজল সহ সেবা । ইহা সেবনকালে 

প্রত্যহ প্রাতঃক্সান করা কর্তব্য কিন্তু শাক, অল্প দধি প্রন্থতি আহার কর। নিষিদ্ধ । ১ বৎসর 

অতীত না হইলে দ্বৈকালীন জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ সন্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়] যায় না। 

সম্ভত জরের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য জানিবে। 

ভ্বন্দ সুডভ্ডীম্সন্ষভ্ক্ল্্ "শু ভুডতীম্মন্ 
ন্িগ্পর্্্তমঅভ্ক্ষল্ল চিল্কি-হলা। £ 

এইজ্বরকে সাধারণ লোকে পালাজধ বলে। অধিকাংশস্থলেই ইহা মুষ্টিযোগ ব্যবহারে 

নিবারিত হয় । প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন ন!" করিয়। যদি কোনও ব্যক্তি বামহস্তের 
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শি শি শি লে সং ল নি নি টি টি 

সাহায্যে রবিবার দিবস সাতগাছি লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট কতরত্ধার। আপাংনুল রোগীর কটিদেশে 
বাঁধিয়া দেয় তবে এইজ্র নিবারিত হয় বলিয়৷ শুনাগিয়াছে। চক্রদতে লিখিত আছে, 

যথা_অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততস্তভিঃ 
বদ্ধাবারে রবে সত, জ্বরং হস্তি তৃতীয়কং ॥ 

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঠ ইহাদের কথায় পানে তৃতীয়ক জর আরোগ্য হয় । 
বৃহৎ সর্বজরহরলৌহ ও বৃহৎ কন্ত,বীভৈরব এইজরের মহৌষধ । "মাদ্কিক্স্ঘোগ 
সেবনেও তৃতীয়ক ও চতুর্থকজর আরোগ্য হয় । 

হ্বাল্ষিক্ন্মোগ । যথা_উৎকষ্ট স্বর্ণমাক্ষিক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩ রতি 
মাত্রায় ৫ পুরিয়া করিবে । জ্বরের পুর্বদিন ও পুরিয়া এবং পরদিন (কবরের পুর্বে ) ২ 

পুরিয়! ওষধ শীতল জল সহ সেবন করিবে । 

আ্াাহিহ্কাল্তি জল । 
পারদ. গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ. আতৈষ ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ. 

রৌপ্য অদ্ধভাগ নিমছালের রসে মর্দন করির। ৩ রতি বটা করিবে । অন্পান__ আটৈষের 
কাথ। ইহাতে তৃতীয়ক এবং চতুর্থক জর নষ্ট হয়। এইজ্রে, জ্বরের পূর্বদিন লঙ্ঘন 
দেওয়। কর্তব্য নহে. তাহাতে জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তুজ্বরের দিন অন্নাহার কর! 
কর্তব্য নহে। নিয়লিখিত মুষ্টিযোগ প্রয়োগেও পালাজ্বর তিরোহিত হয়। মুষ্টিযোগ 

যথা--তেলাকুচের পাত ছুই হাতে মর্দন করিয়া জর আসিবার পুর্ব হইতেই নম্ত গ্রহণ 
করিবে ও তাহার আপ্রাণ লইবে । প্রায় সমস্ত দিনই এইরূপ ক্রিয়। মাঝে ২ করিতে হয় । 

অথ চতুখকজ্জ্রল ও ভতুশ্ব কল্প জুল চিন্কি তন । 

ইহার চিকিৎস! তৃতীয়ক জরের ন্ঠায়। গুড়,চী, আমলকী ও মুতা ইহাদের কথায় 
পানে চতুর্থকজ্বর আরোগ্য হয়। 

চতুশখক্কীলি লস্ব। 

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র ও হরিতাল প্রত্যেক ১ তাগঃ স্বর্ণ অর্ধভাগ, কনক ধুতুরার 
রসে এবং বকফুলের পাতার রসে মদ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অন্ুপান-_ চাপাছালের 

রস। ইহা তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্রনাশক। ব্র্যাহিকারি এবং চতুর্থকারিরস জরবিরামে 

প্রযোজ্য । এইজ্বরের অন্তান্ঠ ক্রিয়] তৃতীয়ক জরের স্যায়। 

ভঙ্গ ভন্ন্তেদুযঙ্ ভক্রল্ল চি্ন্কি-ভলা ॥ 
এইজরে দিনরাত্রির মধ্যে ১ বার মাত্র বেগ হয়, সুতরাং ইহাকে এককালীন জ্বর বলা 

যাইতে পারে । বেড়েলা, বামুনহাটী, লঙ্জবতীলতা, তু।পাং চাকুলে ও ভীমরাজ ইহাদের 

যে কোনওটার মুল পুস্তানক্ষত্রে উঠাইয়। রক্তহ্ত্র বার! বেষ্টন করতঃ মন্তকে ধারণ করিলে 
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অন্ত্ছ্যুক্ষজ্বর নিবারিত হয়। শ্বেতজয়ন্তীরমূল শিরোদেশে ধারণ করিলে ও এককালীনজ্বর 
এবং জীর্ণজর নষ্ট হয়। কধায়-_নিমছাল, পল্তা ভ্রিফল! দ্রাক্ষা, (কিস্মিস্ ) মুতা ও 

ইন্্রষব, ইহাদের কাথ অন্তে্যক্ষনাশক। ইহাতে ল্লহওনর্ববজল্লহল্লতলৌহত 
ব্রহশ্ কুম্ভ ক্রী ভল্রবগ ম্রহত্র জুঁলচ্ড়ান্নণি। লা ছুড়ান্মশিল্রস্ন 
প্রয়োগ করিবে । বিষমজ্বরে. খতুতেদে ব। অন্ত কোনও কারণে শ্শেম্বা বদ্ধিত হইলে জ্বর 

নূতন ভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তদবস্থায় নৃতনজ্বরের উপবাসাদি ক্রিয়া কর কর্তব্য । 

অন্তান্ত ক্রিয়। সম্তত জরের ন্যায় জানিবে। 

শঅহ্দ ত্দীঞ্জ্ঞ্রন্ব চি্কি-হলা £ 
তিনসপ্তাহ পর যে জর মন্দীভূত হয় এবং যাহাতে শ্লীহা. যক্কৎ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উৎপন্ন 

হয়. তাহাকে জীর্জর বলে। এইজ্বরে বৈকাল বেল! বা শেষরাত্রিতে হাত, পা ও চক্ষুর 

জ্বালা অনুভূত হয় এবং এ সময়েই জরের সামান্ত বেগ হইয়1 থাকে । এইজরে প্রায়শঃ 
শেষরাত্রিতে মুখ তিক্ত বোধহয় । “দৌর্বল্যাদ্দেহধাতুনাং রো জীর্ধোন্ুবর্ততে | বল্যেঃ 
সংবৃংহনৈস্তম্মাৎ জীর্ণজ্র মুপাচরেৎ” ॥ অর্থাৎ দেহধাতুর দৌর্বল্য বশতঃ জীর্ণজ্বর 
সর্বদাই শরীরের অন্ুবর্তন করে ; স্রতরাং বলকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য এবং ওষধ দ্বার! জীর্ণজ্ঞবের 

চিকিৎসা করিবে । জীর্ণজরে প্রায়শঃ বায়ুর প্রাধান্য থাকে | বাতপ্রবল অবস্থাতেই উক্তবিধি 

অবলম্বনীয়। এই অবস্থায় ভন্ন্মজন ক্রহ্ন ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শিরা থাকে । 
যদি রোগী অত্যন্ত দুর্বল এবং রুক্ষিতপাতু হয় তবে নুহত্খজন্ভন্ধত্ষলল হন 

ব্যবহার করিবে । জয়মঙ্গলরসের দ্রব্যসমষ্টির দ্বিগুণ স্বর্ণভত্ম মিশ্রিত করিলেই বৃহৎ 

জয়মঙ্গলরস হয় । কোন ২ ব্যক্তির মতে জয়মঞ্গলরসে লৌহ এবং রৌপ্য দ্বিগুণ এবং স্বর্ণ ৪ 
গণ মিশ্রিত করিলে বৃহৎ জয়মঙ্গলরস হয় । ফলতঃ, অবস্থাবিশেষে ত্রিবিধ জয়মঙ্জলরসই 

সমীচীন। হত জুলাজ্ন্হলোীহ ব্যবহারে জীর্ণজর নষ্ট হয়. কিন্তু উহা প্রথম 
অবস্থায় তাদৃশ কার্যকারী নহে। কফাধিক্যে- মহালক্ষমীবিলাস, শ্রেক্ষকালা- 

নলরস, পুটপাকবিষমন্তরাস্তকলৌহ, বৃহগকম্ত,রীভৈরব ও বৃহত্ভ্বর- 
চুড়ামণি) পিশ্তাধিক্যে_বৃহৎ সব্বন্বরহরলৌহ, চন্দনাদিলৌহ, বৃহত্জ্বরাস্তক 
লৌহ এবং বাতা _-চূড়ামণিরস ও জয়মঙ্গলরস প্রয়োগ করিবে। শুরুগতঙ্জরে 

চুড়ামণিরস বিশেষ ফলপ্রদ | 

জীর্ণজরে_ শোথ, ল্লীহা ও যর্কতের দোষ থাকিলে বৃহ ভার্গ্যাদিকষায় 

পান করিবে। যদি জীর্ণজরে কোনও উপসর্গ না থাকে এবং জর বহুকালের পুরাতন হয়, 
তবে ল্লীস্যাদিক্কেম্থান্ছ। সেব্য। শত, গুড়চী ও কণ্টকারীর কষায়ে, পিপুলচুর্ণ ০ 
আন প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকফ্প্রধান জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। পুনরাক্রমিক 
জরে ব! কুইনাইন আবদ্ধজরে স্কলিজ্ঞশছি কল্যান, লৌহল্লাজল্লসা্ন্ন, 
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ল্রসাস্্রনাস্রতলৌহ ও গু জল জবা শান্নলি বিশেষ ফলগ্রদ | জীর্ণঅরে 

শ্লীহা, যকত, শোথ ও অতিসার থাকিলে পুউস্পাকিজ্বজুল্লান্তন্লৌহ 
মহোপকারী । যদি এ সমস্ত উপসর্গ অধিক মাত্রায় বিগ্রমান থাকে, তবে তত্তৎ অধিকারোক্ত 

উপযুক্ত ওষধ প্রয়োগ করিবে। সর্বপ্রকার জীর্ণজ্বরেই সন্তু ও মপ্ুজ্ুা- 
হুুপ্ণ ব্যবহার করা যায়। শুলঞ্চের কাধে, পিপুল %০ প্রক্ষেপ দিয়। পান করিলে জীর্জর 
নষ্টহয়। পাঞুরোগের সন লাস্ত্রস্ম.লৌহ জীর্ণজরে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । যকৎ শোথ ও 
কামলামুক্ত জীর্ণজ্বরে উহ! সমধিচ উপকারী । বঙ্ছিঃ*এই সমস্ত উষধ দ্বারা জর আরোগ্য না 
হয় এবং রোগী নান। প্রকীর ওঁধধ সেবনে উত্তেজিত ও রুক্ষিতধাতুহয় তাহাহইলে অবস্থাঙ্গ- 
সারে অজ্গাজরক্ বল, ক্্িজাভাীছিতৈল. স্পপ্পিন্তাছিঘ্রভ 
চৃস্পম্মলস্মউপলক্কস্বত ব্যবহার করিবে । শ্র্েম্মার প্রাধান্য থাকিলে, তৈল বা 
গ্বত ব্যবহার্য্য নহে। বাতপ্রধান অবস্থায়.“অঙ্গারক তৈল”ও“দশমূলষট্পলকত্বৃত”এবং পিত্ত- 
প্রধান অবস্থায়, “কিরাতাদি তৈল” ও “পিপ্নল্যাগ্যত্বত” ব্যবহার্য । শ্রীহা, যকত. শোথ 

বা অতিসার থাকিলে ঘ্বত পান বিধেয় নহে। “দশমূলষটপলকণ্বৃত” বিষমজরেও প্রয়োগ 

কর! যায়। যক্মাধিকারের চ্-্দম্নারিতৈল ও বাতব্যাবিবণিত সাল্লান্্রশ 
তুলল জ্বরনাশক | কফসংস্থষ্ট জ্বরে “চন্দনা দিতৈল” ব্যবহার কর] যায় । জীর্ণজ্বরে প্রত্যহ 

কোষ্টপরিস্কার থাক] আবগ্তক। অন্যথা! বিরেচক উষধ ব্যবহার্য্য। ষ্নৃ দর্শেনচ্ে্ি 

জীর্ণজ্বরের, ( পিত্তশ্রেশ্স প্রধান ) উৎকৃষ্ট ওঁষধধ। 

ল্রহজ্্কল্রাম্ব্লোহ। 
পারদ, গন্ধক, জৈত্রী, জায়ফল, অত্র. শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ. মুত, কেশরাজ, আপাং 

লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারুচিনি, পিপুলমূল. সন্ধব' বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চের চিনি, কণ্টকারী. রসুন, 
পূনে, জীবে, কৃষ্ণজীরে, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রষবঃ চিরতা. পটোলপত্র 
ও বাল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ এবং রৌপ্য ॥* অর্ধতোলা, স্বর্ণ |* সিকি তোলা. 

মরিচ, ২ তোল। ; আদাররসে ভাবন। দিয় /* আন! পরিমাণ বটী করিবে । প্রাতঃকালে 

মধু ॥* তোল। দ্বার! উত্তমরূপে মাড়িয়৷ এই বটী সেবনীয়। 
চ্ুল্দন্না কি লৌহ। 

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণামূল, পিপুলঃ হরীতকী, শু ঠ, নীলোৎ্পল. আমলকী, 
বিড়গগ, মুত। ও রক্তচিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ. লৌহভন্ম সর্বচূর্ণসমপরিমাণ। মাত্রা 
৩রতি। কেহ ২ জলঘ্ার! মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিয়া! থাকেন। অন্গপান--গুলঞ্চেররস 

ও মধু ইত্যাদি। 
' শ্নপুত্ জা জুস্শি। 

পারদ, গন্ধক, সোহাগাথই, ত্রিকটু* জৈত্রী, জায়ফল. দারুচিনি, হিঙ্গুল, জীরে. লবঙ্গ, 
লৌহ, অন্, রৌপ্য, স্বর্ণ, ও স্বর্ণপিন্দুর প্রতোক সফভাগ ; মবুদ্ধার। মািয়া ২ রতি বটা 

করিবে । অন্ুুপান-_ মধু । * 
ঙ ৬ , 
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তলোৌহন্সাজ জস্ন। 
পারদ, গন্ধক, অত্র. বঙ্গ, তার, লবঙ্গ জায়ফল, দারুচিনি, পিপুল, শোধিত- 

জয়পালবীজ, শুঁঠ, ষমানীঃ জীরে, সোহাগাখই, বিড়ঙ্গ' এলাচি, গুলঞ্চের পালো৷ ও 

মুত৷ প্রত্যেক একসিকি. চূর্ণপমষ্টির অর্ধেক চিরতাচুর্ণ, লৌহ চিরতাসহিত সর্বচূর্ণের 
সমপর্রিমাণ । ওষধের চতুর্থাংশ ঘ্বত ও মধু, চিনি চুর্ণের অষ্টমাংশ একত্রে মাড়িয়া 
৪ রতি বটী করিবে । অন্থুপান-_শীতলজল, চিরতাভিজানঞ্জল, নালিতাভিজানজল. 

ইত্যাদি । এই উধধ ব্যবহারে জীর্ণজ্বর, বিষমজর বিশেবতঃ শ্লীহাঘটিতজ্বর নষ্ট হয় । 

জ্লস্াস্সন্নাক্মভি ৌহ। 
ত্রিফল। /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। এই কাথে চিনি /২ সের ও গৌড়া- 

লেবুররস /২ সের মিশ্রিত করিয়৷ পাক করিবে এবং উহ! ঘনীস্ুত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, 
্রিফলা. মুতা, বিড়ঙ্গঃ জীরে. কঞ্চজীরে, যমানী, বনধমানী. চিরতা, তেউড়ীমূল, দক্তী- 

মূলঃ নিমছাল. টসন্ধব ও অন্র প্রত্যেকচুণ” ২ তোলা, লৌহ ১৬ তোল। ও ঘ্বত /॥ সের 
প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়িত করিয়া নামাইবে। মাত্রা ।* সিকি তোল। হইতে ॥* 

তোল! পর্য্যস্ত। অন্ুপান-__মধু বা শীতলঙজল। ইহাতে যরুত, প্লীহা জীণজ্জর. শোথ ও 
রুক্তহীনতা প্রস্ৃতি আরোগ্য হয় । 

জুলতক্ত্ক্িস্তানন্সি। 
পারদ ১ তোল।, গন্ধক ১ তোলা, হরিতাল ১তোলা। বঙ্গ ১ তোলা. মনঃশিল। ১ তোলা 

রৌপ্য ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা. সীসক ১ তোলা, 
কপর্দক ১ তোলা, স্বর্ণ সিন্দুর ১ তোলা । ভাবন।-_ভৃঙ্গরাজ. নিসিন্দ।, তালীশপত্র, চিরতা, 
সিজের মূলেররস। পশ্চাৎ্ কম্ত,রী।* আনা. লৌহ ১৬ তোলা. কপ্পুর ॥* তোলা, পিপুল 

॥ তোল শু'ঠ ॥০ তোলা. মিশা ইয়া, ত্রিফলাকাথে ভাবন। দিয় ২ রতি ধটা করিবে । 
স্বস্কিত মল ভি । 

পারদ ৮ তোল! ও স্বর্ণ ১ তোল। উত্তমরূপে খল করিবে । পশ্চাৎ উহাতে ক্রমে ক্রমে 

১৬ তোল গন্ধক মিশাইয়৷ কঞ্জলীবৎ করিবে । তদনন্তর ঘ্বতকুমারীর রসে উহ। ভাবন। দিয় 

রৌদ্রে শুকাইয়! চুর্ণ করিতে হইবে। এ চূর্ণ দৃটকাচকুপীতে (বোতলে ) পুরিয়। 

বোতলটা মৃত্তিকালিপ্ত বস্ধণ্ড দ্বার। প্রলিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া. বালুকাষস্ত্রে পাক করিবে । 

বদরী, নিম 'ও যঙ্জডুমুর প্রসূতির কাষ্ঠই পাককার্ধ্য শ্রেষ্ঠ । প্রথমতঃ, মৃদ্রজালে তৎপর 
ষপাক্রমে মধ্য. তীক্ষু, মধ্য ও সর্বশেষে মৃদু জালে পাক শেষ করিতে হয়। এইকরূপ 

তিন অহোরাত্র বদ্মুখবোতলে পাক করিলে মকরুধবজ প্রস্তত হইবে। চতুর্থ দিবস যন্ত্র 

শীতল হইলে, সতর্কতার সহিত বোতল ভাঙ্গিয়া ওধধ উদ্ধার করিবে । মকরখবজে যে 

স্বর্ণ দেওয়া হয় উহ] ভক্মাকারে পুনঃ পাওয়া ষায় বলিয়া, ধাহার। মনে করেন, স্বর্ণ ন। 

দিলেও মকরধ্বজ হইতে পারে, ঠাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। স্বণণঅসংযোগেপ্রস্তত মকরধবজ, 
মকরধবজ নহে, উহ এক প্রকার রসসিন্দুর মা! স্বর্ণের রাসায়নিক সংযোগে মকরধবজ 
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বহুগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে । মকরধ্বজের স্বর্ণভন্ম অন্ত কোন ওঁধধে ব্যবহার করা উচিত নহে। 
এ তন্সম গালাইলেই পুনঃ স্বণ্ণাকারে পরিণত হয়। জবাপুস্পের ম্যায় লোহিতবর্ণ ও 
ক্ষণতঙ্গুর মকরধবজই শ্রেষ্ঠ । ইহা বোতলের কসংলগ্ন হইয়া] থাকে । কেহ ২ উন্মুক্ত- 
মুখ কাচকুপীতে লৌহশলাক! দ্বারা ধূম নিক্কাসন করিয়া ১০।১১ ঘণ্টার মধ্যেই পাক করিয়া 
থাকেন এবং বোতলেরমুখ নিধূমহইলে ও নিয্লভাগ লোহিতবর্ণ হইলে. যন্ত্র উদ্ধার করেন। 
ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বিধি নহে '*বং ইহাতে ওঁধধের যথেষ্ট গুণহানি হইয়। থাকে । এই ওবধ 
অঙ্ছপানভেদে বনহুব্যাধিতে প্রয়োগ করা যায় ॥ মকরধ্বজের অনুপান | যথা _জ্বরে-_ 
আদাররস বা পানরস, আমবাতে-_ শু ঠচু ও মধুং ক্ষয়ে হুপ্ধ, বাতব্যাধিতে__বেড়েলা 
বা এরগুযুলের রস. মেহে-__শিশুলমূলের রস বা হবিজ্রাচুণ শোথে-_পুনর্ণব। রস+ অতী- 
সরে- কুটজকাথ ইত্যাদি । 

স্ুকশন্ন ছু । 

ত্রিফলা হবিদ্রা. দারুহরিত্রী, ৃহতী, কণ্টকারী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, মুর্বাযুল, গুলঞ্চ, 
দুরালতা, ক্ষেত্রপপ্”টী, বলাড়ুমুক্প, কট্কী, মুতা, বালা, নিমছাল. কুড় চই, তেজপাত. 
পলতাঃ জীবক, খবতক, যষ্টিমধু. কুটজবীজঃ যমানী, কুটজছাল. বামুনহাটী, সজিনাবীজ, 
সৌরাষ্ট্মৃত্তিকা, বচ, দারুচিনি, তেজপাত, বেণামূল. চন্দন ( শ্বেত), আতৈব, বেড়েলামূল. 
শালপাণি, চাকুলে. বিড়ঙ্গ, তগরপাছুকা. রক্তচিতেমুল. দেবদারু. লবঙ্গ বংশলোচন, 

পুগ্ুরিয়! কাষ্ঠ, কাকোলী. জাতিপত্র তেজপাত ও তালীশপত্র । প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, 
চিরতাচূর্ণ চুণসমষ্টির অদ্ধ । মাত্রা /* আনা । প্রাতঃকালে শাতলজলসহ সেব্য। 

অক্জালন্ু ভেিল। 

মুঙ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, পাকার্থ কাজি ।৬ সের ; ক্ার্থ_ মূর্ধবামূল, লাক্ষা, হবিদ্রী' 
দারুহরিদ্রা, মঞ্রিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধব. কুড়. রাম্গরা, জটামাংসী, শতমুলী 
মিলিত /১ সের । শেষ পাকার্থ জল ।৬ সের। তিলের পাকতৈল যত পুরাতন হয়; 

ততই তাহার গুণাধিক্য হইয়া থাকে। 

ক্রিলাঁতাটি ততিল। 
মুঙ্ছিত তৈল /& সের, দধিরমাত /৪ সের, কাজি /& সের. চিরতার ক্াথ ৪ সের ; 

কন্থার্থ__যূর্বামূল. লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা- মত্রিষ্ঠা, রাখালশ শার মূল- বালা, কুড়, রান্না, 

গজপিপুল, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্র, সৈম্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ. 

বাসকছাল. শ্বেতআকন্দমূল. শ্তামালতা, দেবদারু, মাকালফল মিলিত /১ সের । শেব 

পাকার্থঞল ৬ সের। ইহাতে সন্তত্তঙ্জর. সততকজ্বর, শ্লীহা- পাও. শোথ প্রভৃতি ও 

আরোগ্য হইয়! থাকে। 
| শিপ্লল্াাচ্য আত । 

মুঙ্ছিত দ্বত /৪ সের. ককার্থ-_পিপুল; রক্তটন্দন, মুতা. বেণামূল, কট্কী, ইন্দ্রধব. 

ভূম্যামলকী, অনন্মূল. আতৈষ, শালপ্যণি: কিস্মিস্, আমলকী. বেলছাল, বলাডুমুর 
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ও কণ্টকারী মিলিত /১ সের । পাকার্থজল 1৬ বোল সের । কেহ ২ ছুষ্ধ ।৬ সের দিয়া 
পাক করিয়া থাকেন । 

দস্শে্মুল আঅউসপলক্ক স্রতভ। 

মূচ্ছিত দ্বত /8 সের, পাকার্থ- দশমূলের কাথ ।৬ সের ও ছুগ্ধ /& সের । কক্ার্থ-- 

পঞ্চকোল ও যবক্ষার মিলিত ৬ পল ; পাকার্থজল ।৬ সের । 

ব্রহণ্ড ভ্ডার্গণািন্কিআ্াক্র । যথা-_বামুনহাটা, হরীতকী, কট্কী. কুড়, 
ক্ষেত্রপর্প টী. মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ. দশমূল ও শুঠ। সততাদিজরেও এই কাথ প্রযোজ্য । 

চ্াস্ত্াছি ককম্াক্স । যথা নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মন্তরিষ্ঠা) শ্যামা" 
লতা. আকনাদি; শটা. পিপুল, বেণামূলঃ চিরতী, গজপিপুল, বলাড়ুমুর, পন্কাণ্ঠ, 

হাড়যোড়া, ধনে, শু ঠ, মুতা. সরলকাষ্ঠ, সজিনাছাল, বালা. বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, 

ক্ষেব্রপঞ্সটী. কুশমূল. কট্কী. অনস্তমূল. গুলঞ্চ ও কুড়। ইহাতে নানাবিধ জীর্ণ ও বিষম- 
জ্বর নষ্ট হয়। 

ুলিঙ্ষাছি কু্মান্্। যথা ইন্দ্রধব, পলতা, আকনাদি, ধনে, কটকী, শুঠ, 
বেণামূল; বালা, সরলকাষ্ঠ, নিম. হরীতকী, বৃহতাঁ, কণ্টকারী, গ্যামালতা, কুড়, পন্মকান্ঠ, 

ক্ষেত্রপপ্স টী, গুলঞ্চ, মণ্তিষ্ঠা ও মুত] প্রত্যেক % রৃতি চিরতা ॥* তোলা ও অনগ্তমুল 

॥* তোলা । জল /॥ সের; শেষ /% পোয়া । এই ওষধ-_কুপিত জ্বরন।শক । 
পখ্য- পুর্বানে পুরাতন তঞ%ুলের অন. ক্ষুদ্র জীবিতমতস্যের ঝোল, মুগ বা মসুর 

ডাল. বেগুন. আলু পটোল, থোর ইত্যাদি । বৈকালে-__রুটা, ছব, মিশ্রি, খই ইতাদি। 
পুরাতনদ্বরে, বাঘুপ্রব্গ এবং কক ক্ষাণ হইলে ছগ্ধ অনৃত সদৃশ উপকারা হয়;কিন্ত্ব তরুণক্ষরে 
প্রযুক্ত হইলে উহ। বিষের ন্যায় কার্য করে। স্থৃতরাং অবস্থা বুঝি দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে । 
ছাগছুগ্ধ সর্বত্রই হিতকর | জীর্ণজ্বরে, প্লীহ। ও যক্কৎ থাকিলে ছুপ্ধপথ্য ন1 দেওয়াই শেয়ঃ | 
কিন্তু যদি নিতান্ত আবগ্যক হয় তবে 5 অধ্ধসের ছৃদ্ধে, অন্ধতোলা পিপুল ও /১ সের 
জল দিয়া পাক করিয়া, /॥ সের থাকিতে নামাইয়া1] ঈষছ্ষ্জ অবস্থায় মিশ্রিগুড়া সহ 
অল্পমাত্রায় পান করিবে। এই অবস্থায় ওল ও মানকচু বিশেষ উপকারী | 

অঙ্গীথ্-উপবাস, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ. দিবানিদ্র। অগশ্ন, শাক, দধি, ক্রেদিড্রব্য 
ও পর্য্য,বিত দ্রব্য। 

ভঙ্গ ওএনেলস্পম্ষজুক্ুন্্ ভিল্কিশু লা ? 
প্রলেপকক্বরে শ্লেক্সজরনাশক চিকিৎসা করিবে । এইজ্বর প্রায়শঃ যক্ষাতেই 

উৎপন্ন হয়'। ইহ। বাতককাধিক ব্রিদোষঞ্জ বিষমজ্বর। সুতরাং ইহাতে বাত শ্রেম্সনাশক 
অষ্টাদশাঙ্গকবায় বা তংসাধিত অন্নপান ফলদায়ক। ইহাতে সনন্বর্বত্তো ওভভল্রস্ল, 
সন্কর্ষাঙ্ম্ছুল্দল্ল (ঞ্গাধিকারোক্), ল্লহশু কলম্তুললীজ্রঃ হু 
জ্চল্লচ্ু়া শি, হহত্ত বহশললচ্ছ্ৰীতিভাস্া১ লেচল্মক্ালাম্নলজ্স্, 

ন্দন্নাি লৌহ? ত্রলোক্/ক্তিক্ভাক্দলি ও বহু স্শৎজা হব 
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লেষহ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অবস্থায় তম নঙ্ষলল্স্ন বা ্রহণ্ুজম্স- 
বত্দচললরহন অথবা চহডান্সশিন্রস্ন ব্যবজত হইয়া থাকে । যক্াধিকারের 
শ্মহাক্ছপাক্্রঃ প্রলেপক জরে অতীব হিতকর। 

জন্কর্বভোন্ডজ্র লঙ্ন। 
অন্র & তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ. কপূর, নাগকেশর, জটামাংসী. তেজপাতা. 

লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী, ছোট এলাচি. গজপিপুল, কুড়ঃ তালীশপত্র, ধাইফুল. দারুচিনি, 

ঘুভা, হরীতকী' মরিচ, শু ঠ' বহেড়া, পিপুল ও আমলকী প্রত্যেক ॥* তোলা, পানরসে 
(দ্দন করিয়। ৪ রতি বটী করিবে । অন্থপান-_-পানরস ও মধু। 

ল্লহত "্নহালঙ্ত্রীনিলাস্ন। 

কুষণান্রতস্ম ৮ তোলা, ্বর্ণভন্ম ১৬ তোলা? জায়ফল. জেত্রী, কপূর, পারদ, গদ্ধক, 

বৃদ্ধদারকবীজ' ধুস্ত,রবীজ, সিদ্ধিবীঞ্জ, ভূমিকুম্মা শতমূলী, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে. 

গোক্ষুরবীজ ও হিঞ্জলবীজ, প্রত্যেক ২ ভোলা । পানরসে যাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। 

অন্ুপান_ আদার রস ও মধু। 

ভ্রেলোবক্দাচিস্ভান্সনশি। 

স্বর্ণ ১ ভাগ. রৌপ্য ২ ভাগ. অন্র ২ ভাগ. লৌহ ৫ ভাগ. প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্ত। ৩ ভাগ 

এ ব্রসসিন্দুর ৭ ভাগ । গ্বতকুম।(রীরসে মদ্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে । এইবটী ছায়ায় 

শুঞ্ধ করিতে হইবে । অন্ুপান ।--ছাগছুদ্ধ | 

কফজ্বরে বে সকল পথ্যাপথ্য নিপ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রলেপকজবরেও তাহাই পথ্যাপথ্য 

জানিবে। এইজ্বরে উপবাস দেওয়৷ কর্তব্য নহে। 

হ্প ল্বাভল্বাহলন্ষ জ্র্রন্ল চিম্কি- তলা £ 

এই জবর প্রায়শঃ কুস্তকামলার দৃষ্ট হয়। বাঘ ও কফ প্রধান বলিয়া ইহাকে বাত- 

বলাসক জ্বর বলে। ইহাতে শরীর রুক্ষ ও শোথযুক্ত হয়। কেহ কেহ এই জ্বর ভিদো- 

বজ বলিয়া অভিহিত করেন। এইজ্বর বিকৃতিবিষমসমবায়ারন্ধ। ইহার চিকিৎসা 

প্রায় প্রলেপক জ্বরের স্ায়। পুউগান্হিজ্ন্দঅ্রল্াস্তব্ল্পেহ পিপুলচু্ণ 

ও মধুসহ সেবনে বিশেষ ফললাত হয়। ইহাতে ল্লহতজ্ু ল্লাস্ভব্তুলীহ, নল্া- 
স্মসলৌহ ও হত সর্কুজ্ুুহলতেলীহ ও ব্যবহৃত হইতে পারে । যদি 
পিত্তের প্রাবল্য না থাকে, তবে অস্ী লশ্শের্জকুল্ান্স অন্ুপানে হও জুল- 

চড়া ঝি প্রয়োগ করা যায়। শোথের প্রাবল্য থাকিলে, স্পোশস্এাপদুলললস্ন 
এবং পুউপীন্ক দ্বারা জন ৫ লবণ ব্যবহার বন্ধ করিয়! চিকিৎসা করিবে। ইহাতে 

স্লেহরহিতঘোল বিশেষ উপকারী । কাসির উপসর্গ হইলে নম্ধৎজ্স্লুল্দ 

বিশেষ হিভকর। এই জ্বরে শীতলজল কদীচ“ব্যবহার করিবে না। 
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চিরতা, কটকী. মুতা ক্ষেত্রপপ্”টী ও গুলঞ্চ ইহাদ্দের কষায় পান করিলে এই জ্বর 

নষ্ট হয়। “অঙ্গারক” প্রভৃতি জরপ্তৈলের অভ্যঙ্গ এবং “পঞ্চতিক্তত্বতপান” এইজ্বরে বিশেষ 

ফলদায়ক । ইহার উপশমার্থ অবস্থাবিশেষে জীর্ণ ও বিবমজ্বরের ওবধ ব্যবহার করিবে । 

অখ লিনক্রত গু গু শ্বিপক্ষক্রত আসপগু জুল ভিক্কিতুজ্11 

পিত্ত ও বিষনাশক ওঁষধ দ্বার! এই উভয়বিধ জ্বরের চিকিৎস। করিবে । স্ক্কর্বপক্- 
ক্রুতব্কম্ান্্ন পান করিলে এই জর বিনষ্ট হয় । সনক্কর্যগন্।। বথা- দারুচিনি, 
এলাচি,তেজপাত, নাগকেশর, কপুরঃ কাক্ল। অগুরু, শিহলক (গন্ধপ্রব্য বিঃ) ও লবঙ্গ। কবায় 

পাক হইলে পশ্চাৎ কর্পুর মিশাইয়। পান করিবে । চতুর্জাতক ও কপ্পুর উত্তেজক বিধায় কেহ 

কেহ ইহার পক্ষপাতী নহেন। সুশ্রতোক্ত এল।ছিগিশ সেবনে এইজ্বর নিবারিত হয়। 

এলাছিগিম্পী। যথা_এলাচিঃ তগরপাছুক1, কুড়ঃ জটাম'ংসী, গন্ধতৃণ. দারুচিনি, তেজ- 

পাত, নাগকেশর. প্রিয়ঙ্তু, ব্েণুকা, নখী. শুক্তি. (নখীবিঃ) ও চণ্ড (গন্ধদ্রব্যবিঃ) | ইহ চুর্- 

রূপে এবং কষায়রূপে ব্যবজত হয়। চুর্ণের মানা /০ এক আনা এবং ইহা জলসহ সেবা । 

পরিপাক শক্তি থাকিলে মাংসযূষ সংযুক্ত পুরাতন ত'ঙলের অন্ন আহার করিবে । আভি- 

ঘাতাদিজনিত আগন্তজ্বওরে বাতনাশকচিকিৎসা ও ক্রোধজজ্বরে পিক্ুনাশকচিকিৎস। 

কর! কর্তব্য। অভিঘাতজ্বরে অভিহতস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। এই 
ক্রিয়া অরের পুর্বে করিতে পারিলেই ভাল হয়। অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলে জ্বর- 
প্রতিষেধক এরূপ কোন ওবধধ প্রয়োগ করিবে যাহাতে কোনক্রমেই জ্বর না আসিতে পারে? 

কারণ তাহাতে ধনুষ্টঙ্ক!র প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয। রোগীর পরিণাম শোচনীয় হইবার 

সম্ভাবন! থাকে । এই অবস্থায় কেহ ২ রোগীকে সুরাপান করাইয়। থাকেন । অভিহত 

স্থানে পুরাতন ঘ্বৃত ও সৈন্ধব মালিশ করা কর্ভব্য। এইজ্বরে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। মাংলযূষ, 

দুগ্ধ. বেদানার বস ও মিশ্রি হত্যাদি পথ্য । কামে- ক্রোধজজ্বর. ক্রোধে-কামজজ্বর 

কাম ও ক্রোধ দ্বারা ভয়জ ও শোকজ জর নষ্ট হয়। অতিরিক্ত পথ পর্যটন জনিত জরে 

দিবানিদ্র। এবং লিলক্দুগ্ডেল ও লল্লাতশুল্ল প্রস্থতি হিতকর । কিন্তু জরেরসময় 

তৈলাভ্যঙ্গ শ্রেয়স্কর নহে। 

ভ্বজ্প চ্লাহ্ডণচ্কিভুক্ষল্ত্র সিল্কি লা ॥ 
উহা ভ্রিদোষজ বিধমজ্বববিশেষ | শৈত্যক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা । এইজরে 

চরকোক্ত চ্্দন্নাটি তিল, এবং আউট তিল? সআহাসিশ্াম্তন্ 

বঙন5 চ্দল্ষম্নাছিল্লহ5 *ভ্হতু সক্কু জু হতে, জেলোক্কর 
ভিজ্ভান্সনি ও স্কুল শ্রলত প্রযৌজা । পিতুজরে যে সমস্ত অন্ুপান উল্লিখিত 



ফলিত চিকিশুসাবিধান । ৪৭ 

হইয়াছে,  এইজরেও সেই ২  অহুপানে উবধ ব্যবহাধ্য। এরগুপ্রত্বারা৷ শরীর আবৃত 
করিয়া রাখিলে জর সত্বর উপশমিত হয়। পিত্তজ্বরের দাহনাশক ক্রিয়া এবং অন্নপানীয় 
ইহাতে ব্যবহার্য্য। 

পসিত্ভাম্ভন্ক ও লসহালিতাজ্ভন্ক জরঙ্ন | 
জায়ফল. জৈত্রী, জটামাংসী. কুড়, তালীশপত্র ন্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অন্র ও মনঃশ্িল! 

প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্যভন্ম সর্বসমান ; বটা ২ রতি । ইহা প্িক্তাশ্তকল্রস নামে 
খ্যাত। এই ওঁধধে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্তে স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে 'নহালিত্ডাস্ভন্ক- 

ল্রঙন হয়। 
আঅউক্কউন্সতৈ ভ্ভন। 

মুদ্ছিত তৈল /৪ সের, কন্ধার্থ সচললবণ, শু'ঠ, কুড়, মৃর্বামূল, লাক্ষা, হরিদা ও মঞ্রষ্ঠা 
মিলিত /১ সের. সসারদধি হইতে উৎপন্ন ঘোল ২৪ সের, জল ১৬ সের। 

শং্প স্পীভ্ভািক জুঞ্র ভর ভিন্কি লা £ 

ইহা ত্রিদোষজ বিষমজ্বর | এইজ্বরে চরকোক্ত -অ গুক্কর্ধাদিততিল পরমহিত- 
কর। উঞ্ণক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা । এইজ্বরে "নহালন্ষীনিলাজ্ল, ক্রহঞ্ 
বল্ুল্লীতভল্লব” লুহতু-ছিত্তানশিঞ বৃহ ভু ললচুড়াননপি ও 
চতেএম্্রল্রল্রস আদারস ও মধু অন্ুপানে ব্যবহার্য | ইহ।তে সব্ধদ। গরম কাপড় দ্বার! 
শরীর আবৃত রাখ। কণ্তব্য । হিমবাধু সেবন. শীতবঞ্ল পান এবং অন্তাপ্ত খতবীর্ষ্য অন্র- 

পানীয় সেবন নিধিদ্ধ। এইজরের জীর্ণাবস্থায় ষ্প্মাধিকারের চস্ক্ম্নাছি€৫ভিলল 
ব্যবহার করা প্রশন্ত। 

বুহচ্িভ্ডঞা নন্পি। 
পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা. মনঃশিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা ও হরিতাল প্রত্যেক 

১ তোলা কম্ত,রী * আন * ভূঙ্গরাজ, তুলসী ও আদার শ্বরসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া 

২ রতি বটী করিবে । 

পথ্য কুক,ট, পারাবত ঘ্বঘু প্রস্থতির মাংসযূষ, ও গরমঞ্জল. আদ প্রভৃতি উষ্ণবীর্ধ্য 

দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার্য | 

ভ্হ্প ্লাত্রিভ্্রনল টিল্কি--হলা £ 
এইজর ব্রিদোষজ বিষমজ্বর মধ্যে গণনীয় । চিরতা, শুঠ. গুলঞ্চ, মুতা, নাওশোণা, 

গাস্তারী, পারুলী, গণিয়ারী বেলছাল, ইন্্রধব ক্ষেত্রপপ্র' টা, আমলকী. কট্্কী ও ছুরালভা; 

ইহাদের কধায়ে পিপুলচুর্ণ /* ও মধু ॥* তোলা মিশীইয়। পান করিলে রাত্রিজ্বর নষ্ট হয়। 

ছুপ্ধানপানে ন্লিশ্বেশ্বলল্রস্ন সেবন করিলে অথবা তৎপরিবর্তে সাত তালি স্ব? 



৪৮ ফলিত চিকিংসাবিধান । 

নৃহত্ক্ষল্ত লীতিল্লবর5 লুহত্িজ্ভা্নশি? লুহতুজ্টলড়া লাশ 

বা লু হত সন্কর্বজু হল হলুঃকেষিহ আদারস ও মধু সহ ব্যবহার করিলে রাত্রিজ্বর 
আরোগ্য হয়। 

বিিশ্পেশ্রল্রহন | 

পারদ, গন্ধক ও খর্পর প্রত্যেক সমভাগ । অশ্বখমূলের ছালের রসে? কুলমূলের ছালের 
রসে, কণ্টকারীর কাে, কাকমাচীর স্বরসে পুথক্ ২ তিন বার করিয়া ভাবন। দিয়া ৩ রতি 

বটা করিবে । এইজ্বর শ্রেম্বপ্রধান ; সুতরাং ইহাতে কফবদ্ধক দ্রব্যসেবন নিষিদ্ধ | রাত্রতে 

অন্লাহার না৷ করির৷ রুটী বা খই, আদ প্রতি পথ্য করিবে । 

ভ্ব্দ ভ্বচ্জান্রুতভুঞল্র চি্কি-০ু লা £ 
এইজ্বর ২ প্রকার । স্প্রে অন্জার্জে অথবা স্পভশীজেজ উচ্ জা 

বক্নিলসর্গ্ষে এইজরের তাপ হইয়া থাকে । এইজরে "অন্ন ল্রীশ্রঙলস্ন 
নস্তরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ॥। বামাঞ্গে বর হইলে দক্ষিণ নাসিক! 

দ্বারা এবং দক্ষিনাঙ্গে জর হইলে বাম নাসিক ঘ্বাব। ১ রতি পরিমাণ ওষধের নস্য গ্রহণ 

করিবে । ইহাভে শ্রেক্ষা ও পিন্তের এবং আহাররসের ছুষ্টি হয়ঃ স্ৃতপাং তন্নিবারণার্থ 

ক্রুলেক্াছি কুম্মাম্্ ব্যবহার করিবে । ইহাতে পিল্তশ্রেম্মজ্বরোক্ত চিকিৎস। করা 

বিপেয়। হত পন্কব ভু লুহল্রলৌহ ও লুহত ছড়া শাশি ব্যবহারে অনেক 

সময় উপকার হইয়া! থাকে । অন্কুপান-_পিপুলচুর্ণ ও মধু ॥ শরীরের উদ্ধ ব। নিয় অঙ্গগত 
জ্বরে অহ্ধনাল্রীম্রল্রল্রঙন ব্যবহার্য । 

এসচ্জন্নাজীশ্ল্ জন । 

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বি ২ “তালা, জয়পালবীঞজজ ২ তোলা ও মব্রিচ 

৮ তোলা ত্রিফলার কাথে ৫ বার ভাবন। দিবে । ইহার ১ রতি জন্বীব্ররস সহ জ্বরাঙ্গের 

নাসাপুট দ্বারা নস্য লইবে। 
লুহত্ চুড়াশিল্ | 

কন্ত,রী. প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দ,র, লবন, মুত।, 
দারুচিনি, যুতা, স্বর্ণমাক্ষিক, বাজপষ্র, ( অভাবে-কান্তপাষাণ ) গোক্ষুর, জাতিকল, জৈত্রী, 

মরিচ, কপূর, ও শোধিভ তুতে প্রত্যেক ১ ভাগ, অশ্বগন্ধ। ২ ভাগ । নিসিন্দা, বামুনহাটী. 
বাসক, আকন্দমূল ও গোঙ্ষুরের ক্কাথে তাবন। দ্রিরা ২ রৃতি বটী করিবে । ইহা জীর্ণ ও 

বিষম্জর নাশক । 
ধক প্রকার জর আছে, যাহাতে হাত এবং প। শীতল থাকে কিন্তু অন্ঠান্ত অবয়বে জর 

হয় এনং অন্য একপ্রকার জ্বর আছে, যাহাতে হস্ত ও পদদ্ধয়ে জর হয় কিন্তু অন্যান্য অবয়ব 

পীতল থাকে । এই উভয়বিধ জ্বরই পিত্তশ্লেক্সসমুখ ? সুতর[ং উভয়বিধঙ্গরেই অর্ধাঙ্গজরের 

ন্যায় চিকিৎসা করিবে $ কিন্তু ইহাতে নন্তের ওষধ ব্যবহার করিবে ন। | ইহাতে পিল্তপ্লেম্ষকর 

মতন্য, দি প্রভৃতি দ্রব্যতক্ষণ নিলিদ্ধ। .  , 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। ৪৯ 

অঞ্প ল্রশ্নাচিগাভি জুল ছিলি তলা £ 
জ্বর রসগত হইলে গ্রেম্বজ্রবৎ এবং রক্তগত হইলে পিকুজরবৎ চিকিৎসা করিবে। 

মাংসগত জরে তীক্ষবিরেচন, মেদোগত জরে বমন-বিরেচন এবং উভয়গত জরেই শ্লেম্ব- 

নাশক ওষধ হিতকর । অস্থিগতজ্বরে বাতজরের চিকিৎস| করিবে । মজ্জাগত জরে 

জস্মন্মজ্ষলল্রসন ও ছুড়ান্ণি জ্রহন প্রভৃতি ফলপ্রদ | 

অন্তর্বেগ ও বহিব্বেগ জরে পিল্তনাশক চিকিৎসা করিবে । ইহাতে ঝাল ও উত্তাপ 

সেবন প্রত্ভৃতি নিষিদ্ধ । 

শঞ্প ও্রীক্রুভ টন্বক্রুত্ড জুক্রল্ল্হিভ্ভান্ন 

ও চিস্কিশ5ল। ্ত-পাভী । 

বর্ধাকালে খতৃ্বভাববশতঃ কুপিতবায়ু, পিন ও শ্লেক্মাকে অবরোধ করতঃ যে জ্বর 

উৎপন্ন করে, ভাহাকে বাতজ্প্রারুত জ্বর এবং অন্য খতুতে জর হইলে, তাহাকে বৈকৃত- 

বাতভক্জর বালি। বাতজ্প্রারতঙজ্গর কষ্টসাধ্য । এইজরে লঙ্ঘন দেওয়! কর্তব্য ;॥ কারণ 

ইহ] বিশুদ্ধ বাতজজর নহে। এইকালে বর্ষাদ্িহেতু মানবশরীরে রসভাগ অধিক সঞ্চিত 

হওয়ায় উপবাস দেওয়া বিধেয় । ইহার চিকিৎসা অবস্থাবিশেষে ছুই প্রকার । যথা--_ 
বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ গাকিলে বাতজরের ন্ট চিকিৎসা করিবে এবং তদন্যথায় 

বাতগ্নৈক্মিক জরের ন্যায় চিকিৎসা করাই কত্তব্য । 

শরৎকালে খতুর স্বভাব বশতঃ, কুপিতপিন্ত কফান্বিত হইয়া জর উৎপাদন কবে। 

এই জরকে প্রাকৃতপিন্জর এবং অন্তখতুতে হইলে বৈরুতপিত্বজ্র কহে । এইজ্বরেও 

লঙ্ঘন প্রশস্ত । পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে পিশুজরের চ্গায় এবং তদন্থায় পিকশ্শেক্স- 

করের ম্যায় চিকিৎসা! করিবে । 

বসন্তকালে খতুম্বভাব বশতঃ কুপিতকফ বাতপিত্তান্বিত হইয়া যে বর উত্পাদন করে, 

গাহাকে প্রাকৃতকফদর এবং উহ্া অন্যকালে হইলে বৈরুতকফজর বলে। ইহার 

চিকিৎসা কফজবরের স্ঠায় : কিন্ত অন্যদোষের বিশেষলক্ষণার্দি প্রকাশিত হইলে তৎসংস্থষ্ট 

কফঙ্গরের চিকিৎসা করাই বিধেয় | বর্যাকালে বাতজ্বরের, শরৎকালে পিত্তজ্গরের ও বসস্ত- 

কালে কফন্দরের প্রকোপ অধিক হয় এই প্রাকতজরে অন্যদোষের সংযোগ থাকিলেও 

জর দ্বিদোষজ ব। সন্পিপাতজ বলিয়া" পরিগণিত হইবে না। কারণ, মূলীভৃত দোষের 

প্রশমনে অন্যদোধও প্রায়শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে । যদি প্রধান দোষের প্রশমনে অন্ঠ 

দোষের প্রশমন না হয়. তবে উহা! সংসর্গজ বলিয়া কথিত হইতে পারে । প্রারুতজরের 

অন্ৎপন্তিকল্পে শরৎকালে বিরেচনক্রিয়া দ্বারখ পিত্তকে. বসস্তকালে বমনক্রিয়। দ্বারা 
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কফকে ও বর্ধাকালে অনুবাপন (তৈলের পিচকারী ) ক্রিয়া দ্বার বায়ুকে নির্রণ কর! 

কর্তব্য । 

শঅজ্প ০স্প2লীস্মম্ডস্ুভজ্-ন্ল চিল্কি--৩লা। 
জরে যে বাক্তির কেশ বিনাকারণে সীমন্তবৎ (শি'খিরমত ) পরিলক্ষিত হয়, ভ্রযুগল 

সন্কচিত ও নিয়্বর্তী বলিয়া অনুমিত হয় ও পক্মাসমূহ ছিন্ন বা পর্তিত হয়. তাহাকে কেশসী- 
মন্তরুত্হ্বর বলে । এইজ্র প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। এইজরে রোগীর জীবনের আশা 
কম এবং ইহা অসাধ্য জরের মধ্যে গণনীয় । ইহাতে শরীরে সামান্ঠ উত্তাপ প্রকাশ এবং 

নাড়ীতে সামান্য বেগ হইয়া থাকে । এইজর অন্তধতুলীন, ভ্রিদ্দোষাজ এবং বিরুতিবিষম- 
সমবায়ারন্ধ । কেশসীমস্ত--বায়র কার্য্য, পক্মপাতন-_ বাতান্থিতপিতের কার্যা, ভ্রসংক্ষোচ ও 

নিয্তা--বাতান্বিত শ্রেম্সার কাধ্য । ইহাতে সন্নিপাত জরোক্ত “চতুদ্দশাঙ্কষায় পান” এবং 

মন্তকে অঙ্গার ল মর্দন হিতকর | এমহণলক্্রী টিলাস্এবভ্রিশ্ুলাককল 
ও ব্লহত ভরুস্্ু্রী ট্িল্র্ল ঘথোক্ত অন্ধুপানে ব্যবহার করিবে । এইউজবে প্রায়শঃ 
৪৮ ঘণ্টায় রোগীর মৃত্যু হইয়া! থাকে | ইহাতে অন্লাহার বা উপবাস অপথ্য। 

আখ ও্্জোলেল আজ্লাশাতিহক শ। 

যেজ্ববে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং যেজ্র বহছুনিদানে উৎপন্ন ও অতিপ্রবল 

সহ! অসাধ্য । ক্ষীণ ও শোথযুক্ত ব্যক্তির যদি অন্তর্বেগ ব। দৈর্ঘাবাজিক জ্বর হয়, 

তাহা অসাধ্য । দর্খ্যবাত্রিকজ্বরের চিকিৎস। বাঝিজ্বরের ভয় । যে রোগীর ললাট 

হইতে ঘন্মনির্গম হয় এবং উঠাইলে মোহপ্রাপ্ত হয় সে রোগী মুমুর্য। গর্ভাধান বা জন্ম- 

কালীন নক্ষত্রে বা মঘাভরণী প্রভৃতি বিপদকরনক্ষত্রে জর হইলে অত্যপ্ত ক্লেশ বা 

মতুয হয় । 

যে জ্বর উৎপন্ভিমাজ্রেই বিষমে পরিণত হয় তাহ অসাধা। আমাদের মতে উহ ছুঃসাধ্য। 

যে জ্বী, বিহ্বল, মোহান্বিত এবং সততই শয়ন করিয়” থাকে ( উঠিবার ক্ষমতা থাকে না) 

আহার জীবনের আশ] ছুরাশা মাত্র । যদি জ্বরী_ শীতপীড়িত অথচ অন্তর্দাহবিশিষ্ট হয়, 

'ভাহারও স্বাস্থ্যলাভ অসন্তব । যে রোগী সব্দদা রোমাঞ্চিতগাত্র ও রক্তনেত্রবিশিষ্ট হয় এবং 

হৃদয়ে বেদনা অগুভব করে ও মুখ দিয়া লালাত্যাগ করেঃ তাহার ব্যাধিও অসাধ্য বলিয়। 

জানিবে । যে রোগী, হিক্কা, শ্বাস, তৃষ্গাপীড়িত, মোহান্বিত, ইতশ্তত চলিতনেত্র এবং 

ক্ষীণ ও দীর্ঘ শ্বাসাকুল, যে রোগীর কান্তি ও ইন্দ্রিয় সকল হতবলবিশিষ্ট. যে রোগী অতস্ত 

ক্ষীণ, অরুচিপীড়িত এবং অন্তদ্ণাহ ও জ্বরের তীত্রবেগে 'অভিভূত. যশোর্থী চিকিৎসক 
তাহাকে কদাচ চিকিৎসা করিবেন না। যে তীব্রজরী, স্বপ্নে প্রেতসহ মগ্ধপান করে ও 

কুক্ধুর কর্তৃক আক্রান্ত হয় ত।হার আস্ত্ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সহস জ্বরের তাপ অধিক- 
মাত্রার হ্বাস হইলে এবং মুচ্ছণ, বলক্ষয় .ও সন্ধিস্থানের বিল্লেষ হইলে রোগীকে মুমুযু 

জানিবে । | 
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ষে প্রলেপকজ্বরীর বদনমগ্ডল হইতে প্রভ্যুষে অত্যন্ত ঘম্ম নির্গম হয়, তাহার জীবন 
দলতি। যে হিমাঙ্গ শীতান্দিত ব্যক্তির, পিচ্ছিলশ্বেদ ললাট হইতে. নিয়দেশে নির্গত হয়, 
তাহার মৃত্যু অদুরবর্তী বলিয়া জানিবে । 

অথ ত্বলেন্ অল্লস্ছা নিতন্তান্ম। 
জ্বরের পচ্যমানাবস্থায় উহার বেগ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং পিপ।সা, প্রলাপ, দীর্বশ্বাস, 

লম, যলযৃত্রত্যাগ ও বিবমিষা হইয়। থাকে । এই অবস্থায় পাচন কবায় প্রযোজ্য । 
পরু ব। নিরামজ্জরে ক্ষুধা, শরীরের রুশতা ও লঘ্ৃতা সম্পাদিত হয় এবং জ্বরের 

মৃন্তভীব, দোষের পাক. ও মলমৃত্রতাগ হইয়া থাকে । প্রায়শঃ ৮ দিনে জ্বর নিরাম অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। এই অবস্ঠায় জ্বরপ্রশমক ৪ষ্ধ প্রযোজ্য : কিন্তু আজকাল এই নিয়ম 

অগ্ুসারে চিকিৎসা কর। হয় না। যে গুধধে রসের পরিপাক হয় তাহাকে পাচক 

ওষধ এবং যে উধধে দোষ বা বাপি প্রশমিত হয় তাহাকে শমন ওষধ 
বলে। ওঁধধ ছুই প্রকার । ষথা-_দবাভূত এবং অদ্রন্যসূত। ভ্হললর ডক । যথা _ 
জিফলাদি | সভ্রন্বন ভত্ । যথা" লঙ্যনাদি । চিকিৎসাও ছুই প্রকার | যথা--বলিহ্ো- 

মাদ্দি এবং ঘ্বত, তৈল ও বূসাদি। 

আনে উদ্পজ্্রল | ম্বাখা কাসো মৃক্ছ? রুচিশ্ডদি ভৃষ্জাতিসারবি উ. এাহ1ঃ। 

তিক্নাশ্বাসাঙ্গভেদাশ্চ জরসন্তোপ দ্রবাদশ 1” অর্থাৎ কাপ, যুচ্ছন. অরুচি, বমি, পিপাসা. 

অতিসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, হিকা, শ্বাস ও অঙ্গবেদনা এই দশটী জরের উপদ্রব । ছারে 

এই সমস্ত উপদ্রব থাকিলে কষ্টসাধ্য ব৷ অসাধা হয়। 

জরত্যাগের পৃব্বে দাহ, ঘন্ম. বিলাপ. কোষ্ঠশুদ্দি ও মুখে ছুগন্ধ এীভৃতি হইয়। থাকে । 

জবর ত্যাগহইলে ঘন্ম. শরীরের লপৃভা. শিরোছেশে চুলকণা, মুখশ্ুক্ষতা, হাচি ও 
আহারে অভিলাষ এই সকপ পক্গণ প্রকাশিত হয় । বিষমজ্জপ্রের জরতভ্যাগকালে 
এহ সকল পক্ষণ প্রকাশিত হয় নাং কারণ. তথায় জ্বপ্ন ধাতুতে লীন থাকে এবং উহ। 

পুনঃ প্রকাশিত হইয়। থাকে । 

অআঞ্গ জ্্ুল্সাক্ভীচ্লান্ত্র চিপন্কি-- তলা £ 
জরের মধ্য অতীসার অথবা অতাপারের মধো জ্বর হইলে তাহাকে জরাতীসার 

খলে। ইহার স্বতন্ত্র কোনও লক্ষণের আবশ্তক নাই । সুবিখ্যাত মাধবকর, নিদানে 

জরাতীসারের কোনও লক্ষণ নিদেশ করেন নাই । কিন্তু এই পাড়ায়, জর ও অতী- 

সারের পূথক্ পথক্ চিকিৎসা ব্রা কর্তব্য নহে । সাধারণতঃ জ্রনাশক ওষধ তেদক 

এবং অতীসারনাশক ওষধ স্তস্ভতক | স্ুতরাং এই বিরুদ্ধদোষ নিবন্ধন জরের ওষধ 

অতীসারে এবং অতীসারের ওঁধধ জরে প্রযোজ্য, নেহে। তবে, জরাধিকারের ষে 

সমস্ত গুঁষধধ অতীসারের অবিরোধী, তাহ? ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রযুক্ত হইতে পাঞ্ধে। 

জরাতীসারে বা অতিসারে হঠাৎ স্তস্তকবধন্প্রয়োগ্ কর। কর্তব্য নহে। কারণ, অপঞ্ণ 
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আম বা! মল, সহস! বদ্ধ হইলে, পেটে আগ্মান. শল. বিষ্টভ, প্লীহা যরুৎ ও শোথ প্রতাতি 

উৎপন্ন হইতে পারে । এই জন্য প্রথমতঃ পাচক ওষধ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ স্তম্ভক 

ওষধ প্রয়োগ করিবে । এরূপ অনেক ওধধ আছে, যাহা পাচক ও স্তস্তক? কিন্তু তাহ ও 

সব্বপ্রথম ব্যবহার্য নহে। আমপাকের জ্না নাগরাদি এবং ভ্রীবেরাদিকষায় 

বাবহার করিবে । এই উভয়বিধ কথায় গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় পির্তজরচিকিৎসায় লিখিত 

হুইয়াছে। সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস আমান্বিত জরাতিসারে শ্রেষ্ঠ। লোহিতচুর্ণ তুণসা 

পত্র রসসহ সেবন করিলে জর প্রশমিত হয় এবং অতিসারও বদ্ধিত হইতে পারে ন;। 

কর্পুররস মুতারসসহ সেবন করিলে জরাতিসার নষ্ট হয়। পক্কাতিসারে- রসপপ্প টা 

ও কুটন্বাবলেহু বিশেষ উপকারী । অতিসার যদি রক্তমিশ্রিত ন। হয়. তবে 

বুহকম্ত,রী ভৈরব ও মহালন্ষমীবিলাস বাবহার করা যায়। নিক্মলিখিত দ্রব্যগুলি 

স্তম্তক, বিশেষতঃ রক্ত সংগ্রাহক । যথা--মুতার রস, কুটজ্ছালের ক্কাথ. আয়াপানের 

বস. দুব্বারসঃ আকনাদি পাতার রস. গন্ধতাদালিয়ার রস । আমাম্থিত অতিসারে বেলশ্ত 

অতিশয় উপকারী । প্রথম অবস্থায় বৃহল্লবঙ্গাদি, অগ্নিমুখচুণ ও অগ্নিকুমাররস 

হিতকর । রোগী-_বালক, বৃদ্ধ ব। গভিনী না৷ হইলে হুতাশনরস প্রয়োগ করিবে । কেবল 

শঙ্খতপ্ম /* মাঞ্রায় বেলশুঠের কাথে মাড়িয়। সেবন করিলে এই পীড়ার প্রশমন 
হইয়া থাকে । পেটে বেদন বা কামড়ানি থাকিলে, নাভির চতুদ্দিকে আমলকার কক্ষদবার। 

আলবাল প্রস্তত করতঃ তাহার মধ্যদেশ আদার রস দ্বার) পূর্ণ করিয়। কিছুকাল রাখিলে 

ডপকার হয় । 

আমাতিসারের বিষ্ঠ। জলে নিমপ্র হইয়া যায় + কিন্ত সাধারণতঃ পক্কাতিসারের বিষ্তা জলে 

শাসিয়। থাকে । কিন্তু ঘদি পক্রাতিসারের শিষ্ঠা অতিকঠিন হয় তবে উহা। জলে নিমগ্ও 
হহতে পারে । আমাভিসারের বিষ্ঠাও অতিদ্রন হইলে, জলে ভাসমান হইতে পারে । 

এই সকল লক্ষণ দ্বারা অতিসারের আমতাব ও পরুত। নিদ্ধারণ পুব্বক ণাচক ও প্রশমক 

ওধধ দ্বারা চিকিৎস। করিবে । এই পীড়া যত অল্পবয়স্কশিশ্তর হইবে তত 

কঠিন হইয়াগাকে । অনবরত ভেদ হইতে থাকিলে, মলদ্বারে গোবরের স্মেদ দে ওয়। 

আবগ্যক | এই অবস্থায় কুটজলেহ,কুটজাষ্টক, মহাশঙ্খবটী, আমরাক্ষসা, কর্পুর- 
রম ব। অগ্রিমুখচুর্ণ ব্যবহ।র করিবে । অনেক সমর বালকদিগের জরাতিপারে 

আশয় ক্ষুভিতহইয়। ক্রিমির অভ্যু্থান হয় এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা হইয়। থাকে । 

এই শবস্থয়ঃ পালিধ। পত্রের পসসহ বিড়ঙ্গাদিলৌহ বা অন্য কোনও ক্রিমিগ্র উমধ 

বাবহার করাইবে।  পালিধাপত্ররস ক্রিমি্র এবং ধারক। মহাগন্ধক বা বুহৎ 

মহাগন্ধক বালকদ্রে উদরাময়ে বিশেষফলদায়ক | গঙ্গাধরচূর্ণ (নিরাম অবস্থায় ) 

অতিসারে বা গরাতিসারে বিশেষ হিতকর। প্রথম অবস্থায় আমের অত্যন্ত বেগ হইলে; 

এরগুতৈল দ্বারা বিরেচন করাইয়; আম নিষ্কাসিত করিবে । এইরূপ ক্রিয়ান্বার। 
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অধিকাংশ স্থলেই আশ্চর্য্য কল দেখ! গিয়াছে । এইক্রিয়। শিশু- বৃদ্ধ ব গভিনী প্রভৃ- 

তিতে প্রযোজ্য নহে। কুটজছাল অতিসারের সব্ব্ণপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ওষধ। 
স্রাতিসারের শেবে শোথ হইলে, চিরতাঃ যুতা, গলঞ্চ. বালা, মুতা, রক্তচন্দন ও ধনে 

ইহাদের কাথ পান করিবে । ইহা পিপাস। নিবারক । 

হ্লিদ্ক এপ্রাশ্েম্জ ভস্ন | 

পারদ. গন্ধক+ অল, প্রভোক & ভাগ, সাচিক্ষার. সোহাগা, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, জিকটু, 

ভ্রিফল।: ইন্্রবব' কৃঞ্চজীরে, শ্বেতজীরে, যমানী, চিতেষুল, হিং, বিড়ুঙ্গ, শুলফা প্রতেক ১ 

ভাগ। মাজা ৪1 ৫ রৃতি। অস্ুপান- পানরস। গুঁবধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ উষ্জজল পান 

করিবে । 

স্ঞ্খা বালি, পারাব ভয়ুষ, কুরুটমাংসের যুব, মুক্রীর যুষ, বেদানা রস, মাগুর, শিঙ্গী 
প্রভৃতি ধারক স্ুমতৎস্তের ঝোল ইত্যাদি | 

ভহ্ব অভিহ্লাল্ চিলি লা £ 
আন্গাত্ভিসাল্র ভ্িন্কিত্ জনা । 

অতিস।র হইলে. পুব্বোক্ত প্রকারে প্রথমতঃ বিষ্ঠাপরীক্ষা কর! কর্তব্য । আমযুক্ত বা 
অপরিপক্ক বিষ্ঠায়, পাচক ওধধ এবং পক্ষাতিসারে প্রশমক ওষধ ব্যবহার করিবে । এহ 

রোগে. ধাতু ও মল অত্যন্ত নিঃস্যত হয় বলিয়া ইহাকে অতিসার বলে । ইহাতে সাধারণতঃ 

দ্বদ্রব্য সেবন হিতকর নহে । মল ব৷ ধাতুক্ষয় জন্য রোগীর পিপাসা হইলে. বালা. 

শ্ডঠ, মুতা ও ক্ষেত্রপঞ্জটা অথব। মুত ও বালার ষঙঙ্গপরিতাবান্থসারে পূর্বব্ অর্ধশত 

শীঙুলজল পান করিতে দিবে । যদি রোগীর পুনঃ২ ছোবযুক্ত মল সামান্ত পরিমাণে নিঃসরণ 

হয়, তবে পুব্ববৎ বিরেচন ওষধ প্রয়োগ করিবে । আম-অতিসারে সংগ্রাহক ওষধ প্রযোজ্য 

নহে। তাহাতে উদরাধান, গহণী- পাঞড, শোথ প্রভৃতি পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে । ক্সীণ- 

ধাতু. ক্ষীণবল অথব। অত্যন্ত আবপীড়িত রোগীকে আমাবস্থাতেও সংগ্রাহকওষধ প্রয়োগ 
করিবে ; নচেৎ রোগীর সন্বর নৃত্যুর আশঙ্ক। বর্তমান থাকে । অতিসারে বিরেচনার্থ 

হরীতকী ও পিপ্ললী সমভাগে পেষণ করিয়। ঈষহুষ্ঞ্জল সহ সেবন করিবে । ধান্যপঞ্চকের 

কাথ পান করিলে আমশুল ও বিবদ্ধত। নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিীপক ও দোষপাচক | পিল 

প্রধান অতিসারে এই কথায়, শুঠ বাদ দিয় প্রয়োগ করিবে । আমাতীসারে 

মহাশজ্ঘবটা, অগ্রিমুখচূর্ণ বৃহতঅগ্নিকুমার বা হুতাশনরস প্রয়োগ করিবে । 
অনুপান--তঞুলোদক, যুতারস ইত্যাদি। এই সকল ওঁধধে আমরসের পরিপাক হয় এবং 

ক্লমশঃ ভেদের নিবৃক্তি হইয়া থাকে । আমাতিসারের পরিপক অবস্থাতে মুতার রসও চিনির জল 

সহ গুভ্রপপ্পাটী বাবহার করা যায় । ২৮ টা তার্টালিয়। মতা, ছাগছুদ্ধ৮ তোলা ও জল || 

সের একঝ পাক করিয়ী! ছুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থ(কিতে নামাইয়। অল্পমা্রায় সেবন করিলে, এই 
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পীড়ার উপশম হয়। পকাবস্থায় আমরাক্ষসী, কর্পুররস বা কুটজলেহ ব্যবহার 

করিলে বিশেষ উপকার হয়। অতিসারের প্রথমাবস্থায় ভূবনেশ্বর প্রয়োগেও ফললাত 

হইয়। থাকে । অন্নুস্পীন্ন--আতপতগুলজল ও কপূর । এই ওধধ কোষ্ঠপরিক্কারক 
ও পাচক। ইহাতে কোষ্ঠ নির্মল হইয়া রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে । 

লান্যাপ্পিওন্ক | হাহা ধনে, শু ঠ, মতা. বাল। ও বেলশু ঠ। 

ভুজনেম্্রজ্র | মাখা ত্রিফলা মিলিত ১২ তোলা, যমানী « তোলা, সৈম্ধব & 
তোলা, গৃহধম ৪ তোলা জলদ্বার। মক্ষন করিয়। "৭ এক আনা মাত্রায় ব্যবহার্যা। এই উলধে 

কেহ ২ এক তোল! বেলশুঠ বাবহার করেন । 

ক এুিক্বজন 1-যপা_হিঙগুল- শোধিত অহিফেন. মুত, ইস্তাযব- হায়ফল- কপ্পুর 
প্রাতাক সমতাগ, জলঘ্বার! মন্দন করিয়া ২ ধতি বটা করিবে । কেহ ২ এই ওধধে ১ তাশ 

সোহাগার খই বাবহার করেন। 

আআন্নল্াক্ষঙ্লী । মম) ইক্যব, ায়ফল-. কর্পর, ভিশ্ল, সোহা গা, লবঙ্গ 
প্রতোক সমতাগ. ৬রাত বটা করিবে । অন্ুপান-__মুতীরস ইতাদি । 

শুজ্রম্পপ্র্া । লাখাসোরা ১ পোয়া. ফিটুকারী “* একছটাক। প্রথমতঃ 

অগ্নিতাপদ্বার লৌহকটাহে সোর। গালাইয়ী গাদকাটিয়। ফেলিবে ; তৎপর উহাতে ফিট্কারী- 
চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিত্তলপাত্রে ঢালিয়া চটা করিবে । মার! “* আনা । 

হুভউত্ীলতলেহ । ল্বথা-_কুটভ ছাল।২।।* সের, ৬৮ সের গুলে পাক করতঃ ১৩ 
সের থাকিতে নামাইয়। ছাকিয়া লইবে । পরে এই ক্লাথ পুনঃ পাক করিয়া পেহবৎ 

হইলে, উহাতে সচললবণ, ঘবক্ষার, লিট্লবণ 'সৈক্ধবলধণ, পিপুল. ধাইপুল- ইক্তযব 'ও 

জ্ীরে ইহাদের চর্ণ মিলিত ১৬ ভোলা মিশাইয়া নামাহলে । এই প্রসিদ্দ গুধধ | তোলা 

হইতে ১ ভোল। মধুসহ £লহন করিবে । ছাগনুগ্গ সহ /সবন কৰ্রিতে পারিলে নিশেন 

উপকার দশিয়া থাকে । 

গপঞ্খা--খইয়ের মণ্ড। খইয়ের ছাতুর অবলেহ, অল্লমাঞায় গাচ মঞ্বয়ুষ, 

শালপর্ণাদি সাধিত লাজপেয়। এবং জরাতিসারোক্ত পথা হিতকর। শালপর্ণাদি | 

যথা] _শালপাণি. চাকুলে, বুহতী- কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলামূশ। বেলশঁঠ, শঁঠ, ধনে ও 
আকনাদিপাতা। অবস্কাবিশেষে পুরাতন তগুলের স্সিদ্ধ অন পগারূপে দেওয়। যাইতে 

পারে। 

অআঞ্প স্বান্ভাভ্স্লাম্ত্র চিল্লা 1 

এই অতিসারে অধোবায় অর্থাৎ অপান বায় কুপিত হয় এবং এহণী নাড়ীর মৃছতা 

ল্পয় হওয়ায়, পুরীবধারণাশক্তি কম হইতে থাকে । নাভিদেশস্থিত সমান বায়ুর ক্রিয়ার 

হাস হওয়ায় পাচকাগ্সির শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে এবং তজ্জন্তই এহুণীনাড়ীর ধারণাশক্তি 
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কম হয়। ইহার প্রথম অবস্থায় বচাদি ও কণাদিকধায় হিতকর। কণাদিকথায 
পাচকাগ্রির দীপক এবং পাচক। এই অতিসারের প্রথম অবস্থায় ভুবনেশ্বর আতপ- 

তঞলোদকসহ, গুভ্রপর্গটী চিনির জল সহ ও মহাশঙ্খবটী লেবুররসসহ ব্যবহার্য্য। 

মধ্যঅবস্থার়_ শম্ৃকার্দিবটী বেলশু“ঠের কাখ সহ এবং বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ আতপ- 
ত$লোদক সহ ব্যবহার করিবে । প্রবৃদ্ধ অবস্থায় বা শেষ অবস্থায় গ্রহণ শার্দু লবটা, 

কুটজাবলেহু বা কুটজাষ্টক ববহার করিবে । আমান্দবন্ধ গ্রহণীতে বা বাতাতিসারে 
বৃহত্গঙ্গাধরচুর্ণ বা গ্রহণীশার্দ লব্যবহার করা কর্তব্য নহে। 

লজ ক্ুআবাজ্ত ॥ যা _বচ, আটৈষ, মতা ও উন্দ্রষব | 

লল্াটি । ষণ"__পিপুল, শুঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ। 

ল্রহত্ পাক্কা জ্রহুঞ্প । যথা বেলশ্ুঠ, মোচরস, আকনাদি. ধাইফুল, ধনে, 
বরাক্রান্তা, স্ঠ, মুতা, আটতৈষ, অহিফেন, লোধ, দাড়িমের খোসা. কুটজ্ছাল, পারদ ও 

গন্ধক । মাব্রা-৮* আনা । অনুপান-_-আতপত $লোদক | 

লুচউ জ্কান্ | বথা__কুট্টিত. কটজছাল 1২০ সের, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের। 
এই কষায় ছাকিয়৷ পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, তাহাতে মোঁচরস, আকনাদি- 
পাতা, বরাক্রান্তা, আতৈধ, মুতা, বেলশু'ঠ ও ধাইফুল প্রত্যেক ১ পল পরিমাণচর্ণ প্রক্ষেপ 
দিয়া. দর্বীপ্রলেপযোগ্য হইলে নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা. পর্য্যন্ত । 

সাধারণ অন্থপান--শীতলজল । রক্তাতিসারে ছাগন্তপ্ধসহ এবং বস্তিদুষ্টিতে বারুণীমণ্ডসহ 

(সবনীয় । ইহা অত্যন্ত রক্তরোধক । এই প্রসিদ্ধ বধ রক্তপ্রদর, রক্তার্শঃ ও গ্রহণীতে 

ব্যবঙ্গত হয় । এই রোগের পথাদি আমাতিসার অধিকারোক্ত পথোর অন্থরূপ | 

অন্ধ নিত্জাভ্তভিত্লাল্ চিম্ছকি-হলা £ 
ইহাতে ধান্ঠচতুষ্ষসাধিত অন্থুপান ও কষায় হিতকর। ইহাতে বাতান্ুবন্ধ ব৷ 

দাহপিপাসাদ্দি উপদ্রব হইলে--যুতা ও ক্ষেত্রপঞ্সটীর অর্ধশৃত শীতলজল এবং আমান্বিত 

হইলে--বিল্বাদ্দিকষায় পান করিতে দিবে। আতৈষ, কুটজ্ছালঃ ও ইন্দ্রযবের চর্ণ “* 

একআন। মাত্রায় আতপত গুলোদক সহ সেবন করিলে পিস্ত ও রক্তজ অতিসার প্রশমিত 

হয়। প্রথম অবস্থায়, কুটজাদিকষায়, হ্রীবেরাদিকষায়, বৃহল্্রবঙ্গাদিবটা ও 

আমরাক্ষী ব্যবহার করিবে । প্রদ্ধাবস্থায়, কুটজাবলেহ, কুটজাষ্টক, বৃহৎ 
গঙ্গীধরচূর্ণ, কর্পুররস ও পঞ্চাম্ৃতপর্সটী বধোক্ত অন্পানে ব্যবহার করিবে ূ  

শু'ঠ ভিন্ন ধান্তপঞ্চককে শ্বীন্য্যচ্ তুর্ষ: বলে ।  * 
ল্িক্থাচি জ্বাল ।-_যথা_বেলশ্ত ঠ, ইন্দ্রষব, মুত বালা ও আটতৈষ। 
লুুউজাছি ক্ম্বান্স 1 _কুটজগ্চাল, দাড়িমের খোসা. মুতা, ধাইফুল. বেলগু"৯, 
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বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদিপাতা। এই কষায়ে পিন্ত ও রক্ত প্রধান অতিসার 

নষ্ট হয়। পথ্াদি পৃর্র্ববৎ। 

অন্ধ ০স্ম্াভ্িহ্লাল্জ্ িকল্কিস্ততলা £ 
ইহার চিকিৎসা আমাতিসারের ন্টায়। ইহাতে প্রথমাবস্থায় নাগরাদিকষায়, 

ধান্যপঞ্চক, পথ্যাদিকষায় ও চব্যা্দিকষায় ব্যবহার করিবে। হুতাশনরস, 

অগ্রিমুখচূর্ণ, চিত্রকগুড়িকা, মহাশঙ্খবটা ও বৃহত্অগ্নিকুমাররস শ্লেম্মাতিসারের 
উৎ্কষ্ট উবধ। আমের প্রকোপ হ্বাস হইলে, বুহগগঙ্গাধরচূর্ণ ও কর্পুররস ব্যবহার 

করাযষায়। পিপুলচর্ণ ৩ রতি. একছটাক গব্যদুপ্ধ বা ছাগছুপ্ধনহ রাত্রিতে শয়নের 

পূর্বে সেবন করিলে বিশেষ ফল লাত হয়। এই ওধধ বেলস্ড'ঠের ক্কাথ বা কুটজছালের 

ক্কাথসহ সেবন করিলেও আম বা প্রেশ্সারবেগ নষ্ট হইয়া অভিসার সঙ্গর প্রশমিত হয় । 

কচিবেলপোড়ার শীস ২ তোলা ও তৎসম নিস্তধ তিলবাটা. দধির সরদ্বার। অগ্লীরুত করিয়! 
সেবন করিলে আমাতিসার বা শ্র্েম্সাতিসার নষ্ট হয়। বেলপোড়া- ইন্ষুগুড়সহ সেবন 

করিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । এই সমস্ত ক্রিয়। দ্বারা. পীড়া প্রশমিত না 
হইলে কুটজলেহ বা কুটজাষ্টক ব্যবহার করিবে। 

পখ্যাদিন্কেআীজ্ | যথা--হরীতকী, রক্তচিতেমূল, কটুকী. আকনাদি, বচ. 
মুতা' ইন্দ্রধব ও শঠ। ইহা। চূর্ণ বা কক্করূপেও ব্যবঙ্গত হইতে পারে । 

ভল্লগাছিনকিজআাজ্তর । বথা-চই, আতৈষ, কুড়, কচিবেলশ্তঠ) শঠ, কুটঞ্ছাল 
ও ইন্দ্রযব । ইহার পথ্যাপথ্য আমাতিসারের ন্ায় । 

্ম্ৰ চন্িশ্পীভাভিসান্র চিস্ন্কি- লা £ 

ইহাতে বরাহনেহের হ্যায় বা মাংসধৌত জলের ন্ার অথব। নানাবর্ণবিশিষ্ট আব হইতে 

থাকে । এই পীড়া দুঃসাধ্য । ইহার প্রথমাবস্থায় সমঙ্গাদিকষায় পান করিতে দিবে এবং 

বৃহগুগঙ্গাধরচূর্ণ ও মহাশঙ্খবটী ব্যবহার করাইবে। অনবরত তেদ হইতে আরম্ত 

হইলে কর্পূররস, গ্রহণীশার্দ,ল, কুটজাষ্টক বা কুটজাবলেহ প্রয়োগ করিবে 

ইহাতে গলশৃত ব। মুভাসাধিত ছাগছুগ্ ফলপ্রদ। এই অর্তিসারের পক্কাবস্থায় কুটজ- 

পুটপাক বা শ্ঠোণাকপুটপাক বিশেষ উপকারী । বৃহ চক্দ্রোদয়মকরধ্বজ 
ও পাকমকরধ্বজ এতাদশ অতিসারে ফলদায়ক। 

হনপ্নজ্ঞাদিন্বেজ্াক্জ । যথা _বরাক্রান্তা, আতৈষ, বেলস্ত'ঠ, যুতা, শু"ঠ, বালা 
থাইফুল. কুটজছাল. ও ইন্দ্রবব। রি 
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মুড জঞস্টুউস্পান্। 

ঞুটজমূলেরছাল আতপত'লোদক সহ পেষণ করিয়া জামপাতা দ্বারা বেষ্টন ও 

কুশদ্বার৷ বন্ধন পুর্বক বহির্ভাগে মৃত্তিকার গাঢ় প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়' 

লইবে। পরে ২৫৩৭ খানি বনর্টে দ্বারা পুটপাক করিবে । বহির্লেপ ঈষৎ 

লাল আভা হইলে নামাইয়। উহার রস নিউ .ড়াইয়া ১ তোলা পরিমাণ, কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া 
পান করিবে। শ্ঠোণাকপুটপাকে গাস্তারীপত্র ছারা বেষ্টন করিবে । ইহার অন্ঠান্য 

নিরম কুটজপুটপাকের ন্যায়। ছাগছুপ্ধ বা আতপতগ্লোদক সহ “কুটজলেহ” ব] 
“কূটজা্টক” প্রয়োগ করিলেও বিশেষ ফল দিয়া থাকে । 

সহা- শটিরপালো, পাণিফলের পালো. পদ্মবীজচর্ণ.- পারাবতযুষ ইত্যাদি । 

অহ্দগ ল্লাভিশ্টেজ্বাভি্লাজ্ম ছিক্কি- লা £ 

ইহার চিকিৎসা প্রেশ্সাভিসারের নায়। ইহাতে ধান্যপঞ্চকসাধিত বা ধনে ও 

শু ঠসারপিত অন্পপান ভিভকর | চিত্রকাদিকষায় পান করিলে বায়ু ও শ্রেম্বার প্রকোপ 

এবং শজ্জনিত অভিসার সহ্গ্ নিরারুত হয় । প্রথম অবস্থায় অগ্রিমুখচুর্ণ প্রভৃতি পাচক 
উনধ ব্যবহার করিবে ; পশ্চাৎআমরাক্ষসী, কর্পুররস, বৃহৎ্গঙ্গাধরচূর্ণ ও কুটজলেহ 
প্রভৃতি ধারক ওষধ ব্যবহার্য | 

চিভ্রক্জাদিলকজ্মাল্জ । বখা-শোধিত রক্তচিতেযুল, আতৈষ. মৃত, বেড়েলা. 
শঠ, কটজছাল. ইক্রযব ও হরীতকী | উহার পথ্য শ্রেক্সাতিসারের ন্যায় । 

জহ্প ন্িশ্ভক্জম্বাভিহ্লাল্স চিল্কিশ্্লা £ 
হস্তবকাছিকজ্মাল্জ পান করিলে বা তৎ্সাধিত অন্নপপান ব্যবহার করিলে এই 

রোগের উপশম হয়। সমঙ্গীদিচুর্ণ আতপত $লোদক সহ পান করিলে পিতশ্লেম্মাতিসার 

এনং বরক্তাতিসারের নিরৃত্তি হয়। পিত্তপ্রাবল্য থাকিলে শালপর্ণ্যাদিকষায় 

হিতকর। ইহাতে আমরাক্ষসী, অগ্রিমুখচুর্ণ ও গ্রহণীশার্দদ,লবটা কলপ্রেধ। 
প্ররদ্ধাবস্থায়--কুটজাষ্টক, কুটজলেহ ও বৃহৎ গঙ্গাধরচুর্ণ প্রভৃতি প্রযোজ্য। অন্বপাশ 
_-ছাঁগদুপ্ধ, আতপত গুলোদক, মুতারব্ুস, কুটজছালের ক্কাথ ইত্যাদি। 

সণাল্স্র্শগাদি কুল্বান্স। মনা শালপাণি, চাকুলে, কটজছালঃ আতৈষ, 

মৃত, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা । 
সুষ্তাদি কজআনীল্ল। স্নী মুতা। আটৈষ, মুর্বামুল. বচ ও কুটজ্ছাল। 

ইহ] পাচক ও দীপক । 4 
এ 
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অন্জ্শছি চের্প। স্ব বরাক্রান্তা. ধাইফুল, বেল ঠ, আমের আঠিরশ'াস. 

পদ্মকেশর, নাগকেশর, বেলশী'ঠ, মোচরস. লোধ, কুটজছাল ও ইন্দ্রষব। মাতা! %* 
আন।। এই সকল উধধ আতপতগুলোদকসহ ক্কাথ করিয়াও ব্যবহার কর] মায়। 

পথ্য- বালি. যন্থরীর যুষ, শটিরপালে ইত্যাদি । 

ভ্বঞ্স লাভ ন্িল্ভ্াভিহ্লাল্কস ভিল্কিহলা। £ 
ইহার প্রথম অবস্থায় বালকাদিকষায় ও ইজ্দ্রাদিচুর্ণ হিতকর। পকাবস্থ 

কুটজাবলেহ, কর্পুররস বা গঙ্গাধরচুর্ণ প্রয়োগ করিবে। 
লালক্লছি কুজ্ান্স । মা বালা, মৃতা, ভঠ. বেলসু'ঠ ও ধনে। ইহ" 

দীপক ও পাচক। 

পোর্ট ইজ্দালি জের্প। আঅখা-ইন্্রযব, বচ, মতা, দেবদাক ও আতৈষ। মাত্রা 
৩।৪ বরৃতি। অন্ুপান- আভপত গ$লোদক | উহ] দীপক ও পাচক। ইহার পথ্য 

পিশ্তাতিসারের ন্যায় । ইহাতে ঝাল ব। অন্যান্য গরমদ্রব্য অপথ্য। 

অল্প ভ্ল্সভ্দ ও ০স্পান্ুত্স অভিস্নান্ 

চিন্কি শু তলা £ 

শোকজ অতিসারে ললাছিক্জ্লাম্ উপকারী । ভয়জ ও শোকজ অতিসারের 

চিকিৎসা বাঁতাতিসারের ন্যায় । এই উভ্তয়বিধ অতিসারেই মনকে সর্বদ] প্রফুল্ল ও 

আশ্বস্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে । এই উভয়বিধ অতিসারই অত্যন্ত কঠিন। ইহার 
প্রাবল্যাবস্ঠায় লুুউজ্কলেহ বা হু ত্া্ন্ু ব্যবহার করাইবে। অন্ুপান__ 
ছাগদুপ্ধ বা আতপতগুলোদক। 

লে কলম্বাস । যথা বেড়েলামূল, চাকুলে, বেলশু"ঠ, ধনে. উৎপল, শ্'ঠ. 

বিড়ঙ্গ, আতৈব, মৃত, দেবদার, আকনাদি ও কুটজছাল। ইহাদের কাথ করিয়। তাহাতে 

মরিচচুর্ণ /* আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ ফললাত হয়। পথ্যাদি 
বাতাতিসাবের ন্যায় । 

ভঞ্প ম্ত্কাভিতলাম্ চৈ্ঁক্ষিশ জলা £ 
রক্তাতিসারে আমশুল ব! আমক্ব থাকিলে, কচি বেলপোড়া, ইঙ্ষুগুড় সহ সেবন 

করিলে বিশেষ উপকার হয়। একযোগে, অধিকদ্রব্য আহার করা অতিসারমাব্রেই-- 

বিশেষতঃ রভাগাতিসারে নিষিদ্ধ । দাড়িমের খোস! ও কুটজছালের ঘনীড়ত কাথ, শীতল 
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অবস্থায় মধু সহ লেহন করিলে রক্তআাব নিবারিত হয়। বেলশু'ঠ ১ তোলা, ছাগছুগ্ধ 
৮ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ৮ তোলা, শীতল হইলে চিনি ।” তোলা, মোচরস ও 

ইন্ত্রবব চুর্ণ মিলিত %* আনা প্রক্ষেপ দিয় পান করিলে, আমাশ্বিত রক্তাতিসার নষ্ট হয়। 

কেবল রক্তাতিসারে, কুটজছাঙ্গের ঘনীভূত কাথ আতৈব চুর্ণ সহ লেহন করিলে, প্রবল 

রক্তআাব আশু নিবারিত হয় । কুটজছাল /% পোয়া, জল /১ সের, শেষ /% পোয়া; 

দাড়িমের খোসা /৮ পোয়া, জল /১ সের, শেষ /৮% পোয়া ঃ পরে এই উভয় কথ একভ্রে 

পুনঃ পাক করিয়। গাঢ় লেহবৎ হইলে নামাইবে। বিশেষ সতর্কতার সহিত পাক করিবে 

যেন পুড়িয়া না ষায়। এই ওধধ ১ তোলা মাত্রার ঘোল সহ (অভাবে-_ছাগডপ্ধ বা আতপ 
তগ%ুলোদক সহ ) সেবন করিলে মুযূর্ু রোগীও জীবনলাভ করে । ২1৩ ঘণ্ট। পর ২ এই 
ওবধ সেব্য। 

কুটজছাল ১৬ তোল।, জল “/& সের, শেষ /১ সের, ছাগছুপ্ধ ১৬ তোল সহ 

পুনঃ পাক করিয়া, ১৬ তোল। অবশিষ্ট থকিতে নামাইয়া তাহাতে ১ তোল! মধু মিশাইবে। 
মাত্রা! ৯ তোলা । ইহা! প্রবদ্ধরস্তাতিসারনাশক । 

বিশল্যকরণী (আয়াপান ) বা কুকুন্দরের (কুকুর শৌকার ) পাতার কাথ বা স্বরস 

পান করিলে রক্তত্রাব বদ্ধ হয়। আবশ্যক হইলে ইহাদের রস ও দুব্বার রস বধের 

অগ্নপানার্থ ব্যবহৃত হয় । পেট গরম হইয়। রক্তাতিসার হইলেঃ মধু, চিনি ও রক্তচন্দ্ন- 

ঘবা আতপতগুলোদক সহ পান করিলে. উদর ত্গিপ্ষশীতল হইয়! রক্তত্রাব নিবারিত 

হয়। নিস্বব কৃষ্ণতিল বাটা ॥* তোলা ও চিনি %* আন। ছাগদ্প্ধ সহ পান করিলে 

পৃবববৎ ফললাভ হইয়। থাকে । অত্তান্ত ভেদ হইয়। গুহাদেশ দাহমুক্ত হইলে বা পাকিলে, 

পটোলপত্রে ও বষ্টিমধুর শৃতশীতলকধায় দ্বার। এ স্থান ধৌত করিবে । তাহাতে এসকল 
উপসর্গ উপশমিত হয়|” ছাগণগ্ধ দ্বারা পরিষেক করিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে। 

গুদনাড়ীর বিনির্গমন হইলে. মলদ্বারে গোময়ের স্বেদ দিবে । বসাদি স্নেহপদার্থ দ্বারা, 

'গুদনাড়ী অভ্যক্ত ও অন্তঃপ্রবিঞ্ট করাইয়। পশ্চাৎ মলনির্গমনার্থ সচ্ছিদ্রকৌপীন দ্বার। 

গুহ্যদেশ দৃ়বদ্ধ করিয়। স্বেদ দিবার বিধান আছে। ই ছরের মাংস (অভাবে-- অন্য মাংস) 
ও ভদ্রদাব্বাদিগণ ( অভাবে দশমুল ) সাধিত নাড়ীম্বেদ প্রয়োগ করিলে. গুদত্রংশ 
আরোগ্য হয়। কুটজাদ্িকষায় আমান্বিত বা কেবল রক্তাতিসারে বিশে ফলদায়ক । 

২ ঘণ্টা পর ২ এই ক্কাথ পান করিতে দিবে । অতিপারে কাস হইলে-_ বিড়ঙ্গ, আটতৈষ. 

মুত।, দেবদারু, আকনাদি ও ইন্দ্রধব ইহাদের কাধে /* আনা মরিচচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান 
করিবে। সিতোপলাদিচুর্ণ, ব। তালীশাদিচুর্ণ মধু দ্বারা অল্প ২ লেহন করিলেও 

কাস নিবারিত হয়। নারায়ণচূর্ণ আমাতিসার, পিভ্তাতিসার ও রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট 

ওবধ। উহা/* আম। হইতে *%* আন মাত্রায় মধু, ও ইন্ষুগুড় ছ্বার৷ মাড়িয়া আতপ- 

তঞুলোদক সহ পান করিবে । জায়ফল বাটিয়। নীতিদেশে প্রলেপ দ্বিলে অতিসারের 

বেগ ও শুলের নিবৃত্তি হয়। আমের ছাল, কীঞ্জিতে বাটির়া নাভিতে প্রলেপ দিলেও 
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অতিসারের বেগ প্রশমিত হয়। মুদ্ধঅগ্রিতে শোধিতঅহিফেন তাজিয়। উহার অর্ধ নৃতি 

হইতে ১ রতি পর্যান্ত ছাগছপ্ধাদি সহ সেবন করিলে দ্রুততেদ ও দূরীভূত হয়। এই ওষধ 

প্রথম অবস্থায় কদাচ প্রযোজ্য নহে। ইহাতে কর্পুররস, কুটজলেহ, পঞ্চাম্বত- 

পর্সটী, কুটজাষ্টক, বৃহগঙ্গাধরচুর্ণ ও আমরাক্ষসী প্রয়োগ করিবে । কুটজা- 
রিষট ও অহিফেনাসব রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট ওঁষধধ। উহারা শেষ অবস্থায় প্রযোজ্য | 

স্নাল্রান্সপহে্। 

গুলঞ্চের পালো, শোৌধিত বৃদ্ধদারকবীক্, ইন্দ্রধব, বেলশুঠ, আতৈঘষ, ভঙ্গরাজ, শর, 

সিদ্ধিপত্রচর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ. সব্ধসম কুটজছাল চর্ণ। 

ুুউক্কালিপ | 

কটজ মুলের ছাঁল ১২॥ সের- দ্রাক্ষা ০৬1 সের. মউলফল ১ সের, গান্াপীছাল ০১। 

শসের? জল ৪ দোণ (৬৪ সেরে ১ দ্রোণ ) শেষ ১ (দ্রোণ। এই ক্কাথে ধাইফুল এ২॥ পের, 
ইক্ষুগুড় /১২॥ সের প্রক্ষেপ দিয়। নৃতন মৃতপাত্ধে মুখবদ্ধ করতঃ ১ মাস রাখিয়া তত্পর 

ছাকিয়া লইবে। মাত্রী ২ তোল।। কুটজারিষ্ট জর, এহপী ও রক্তাতিসারের প্রি 
ওষধ। 

অঅহিক্বেনাসবল। 

মউলফুলের মগ্য ১২॥ সের, অহিকেন ০ সের, মতা, 
প্রত্যেক ৮ তো।ল।। ১ মাস আবতপাতে ব্বাখিয়া তৎপর 

তোল। | অবস্থাভেদে ছাগদ্দ্ধ প্রভৃতিসহ পাঁন কর। নায় | 

বিস্চিকা নিবারক | 

“শখ পিভ্তাতিপারে বাভ। পথারূপে নিদ্দিষ্ট ভইঘাছে- ভগাতে ৫ তাহাই পরনে গা | 

গলপ, ইন্দযব ও এলাচি ঠা 

কয) লইনে। মাআ। ॥০ 
৮ উগআতওসার ও প্রবল ও এ 

হাতে ছাগছগ্ধ প্রশস্ত । ছ্াগঞগ্গ আভিসারনাশকদ্রবাদ্ধার। পাক কিমা শইঈলে পিশের 

কলপ্রদ ভয় । অনাগ? ইহা ৩ গুণ জল দ্বার পাক করিয়। লইবে । মাংসয়ম এনং অনানা 

আগ্নের গুরুপাক দ্রব্য অপগ্য। 

অহা ওনল্বান্ডিক্কা ছি্কিু লা £ 
বাচ্ছল। ভামায় ইহাকে “আমাশা” বলে । ইহাতে পেটে অভ্যান্ত কামড়ানি, বারন্ব।র বেগ 

এবং বায়র অতান্থ বিবদ্দতা থাকিলে কচিবেলপোড়া, ইক্ষগুড় তিলটতৈল, পিপুল ও 

শুঠচর্ণ একত্রে লেহন করিবে । পুরাতনপ্রবাহিকাম পিপুল অগবা মব্রিচচুর্ণ /* আনা, 

শয়নের পুর্বে ছাগন্প্ধ সহ পান করিলে বিশেব উপকার হয়। কচিবেলপোড়া এবং 

তৎসম নিস্থব তিলবাট। দধির সর দ্বারা, (অভাবে দধি দ্বার! ) লেহন করিলেও প্রবাহিকা 

বিনষ্ট হইয়। থাকে । লোধ, মরিচ. বেলস্তুঠ, ইচক্ষুগুড় ও তিলতৈল একত্রে লেহন 
করিলে প্রবাহিকাবেগ নিবারিত হয় । * * 
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প্রবাহিকাঁতেও পুব্বের স্যার আমলক্ষণ এবং পকলক্ষণ নির্ণয় করির। খুঁষধ প্রয়েগ 
করিবে। ইহার চিকিতস। প্নেক্সাতিসারের হ্যায় । পক্কাবস্থার প্রবাহিক্কাজিলেহ 

বিশেষফলপ্রদ | সাধারণতঃ লবণ ও তিক্তরসে অতিসারের বৃদ্ধি হর; কিন্ত ক্ষারদ্রবো তাহ! 
হয় না। এহণীবোগে সে সকল ওশব লিখিত হইবে, অবস্থ(বিশেষে তাহ।ও অতিপারে 

ব্যবত হইতে পারে । 

প্রলাহিক্কাভিলেহ । 

কুটজ ছাল ৮। পোরা, জল /২ সের, শেব / পোয়া; দাড়িমের খোস। /। পোয়া) জল/২ 

সের, শেন 5 পোয়।ঃ বেলশু 7 / পোর।। জল /২ সের, শেষ 5 পোয়া ;ঃ ধনে & 

পোয়। জল “২ সের, শেষ 5 পোয়া। এই &টা ক্লাথ মিশ্রিত করিয়! নুতন মৃৎ্পাত্রে 

পুনঃ পক করিবে এবং লেহবহ হইলে উহা নামাইন্ব। ১৯ আউন্সে ২ আউন্স -ম্পিরিট?”ঃ 

মশ।ইয়। রাখিবে। মারা ১ তোল। হইতে ২ তোলা । অকন্ুপান-__ছাগছুগ্ধ, আতপচাউল 

ধোর। জল ইত্যাদি। ্ 

বন্ু-নিশ্রিত এঞ্রলাহিল্পল সুষ্িন্যোগ। 
ালিমের কচিপাত। ১ ভোলা, হেতুলের কচিপাত ১ ভোলা, জামের কচিপাতা 

১ ভোলা, ডালিমের কলি ১ টা ও গুরেচুর্ণ।” পিকি. জল দ্বার বাটি ।০ সিকি মাত্রার 
খাতলঙ্জল সহ ছুই ঘণ্ট। পর ২ সেবা । 

সন্ধবপ্রকার অসাবের শেষ অবস্কান্ন ব। এ্রহণীতে বিশ্বেখ্বররস বিশেষ ফলপ্রদ। 

িলশ্পেশ্্ল জঙ্ন। 

৮[ততিফণ, লঙ্গ হঞ্যব, আতৈন- মুতা, দারুচিনি, কপুপু, হিঙ্থুল. অহিষ্ধেন ও ধাইফুল 
প্রতেতক ১ তোগা। ন্বর্ণভস্ম ॥” তোলা, ছাগতক্ধে মন্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে। 

অগুণান ছাখহগধ প্রঠ্তি। হর পগাপণথা শ্রেম্সাতিসারের যায় । 

বর্জয়েৎ বৈদলং শুলী কুষ্টী মাংসং ক্ষয়ী স্ত্রিয়ং। 
স্বদ্রবমতীসারী সর্ব্বঞ্চ তরুণজ্বরী ॥ 

অর্থাৎ শলরোগ। সব্বপ্রকার ডাল. কুষ্ঠরোগা সব্বপ্রকার মাংস. বক্মারোগী স্ত্রীসহবাস ও 

গাদর্শনাদি, অতিসাররোগী সব্ধপ্রকার দ্রবদ্রব্য এবং তরুণজ্বরী সব্ধবিধ দ্রব্য ত্যাগ করিবে 

অর্থ।ৎ লঙ্গবন দিবে | এহটী সাধারণ নিরম | সুতরাং শলে -কাচামুগের ঝোল, কুষ্ঠে-_জাঙ্গল 

মাংস. অতিপারে- খইমগডাদি এবং তরুণজরে-- বালি প্রভৃতি অবিরুদ্ধ। প্রবাহিকার শেষ 

অবঙ্থ।য় পারাবত, কুক্কুট প্রভৃতির মাংসযুষ পথ্যব্ূপে প্রদান করা হয়। 

সব্বপ্রকার অতিসারেই স্নান, অভাঙ্গ, অবগাহন, শুরুপাক বা জিগ্ধদ্রবা ভক্ষণ, আত. 
লে বড 

শোন, বায়াম ও অগ্রিসস্তাপ অহিতকর । 
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অহশ্খ গ্রক্রলী চিস্ন্কি-ুলা। 
দোব, গ্রহণীনাড়ী আশ্রয় করিয়া এইঝোগ উৎপন্ন করে। গ্রহণীনাড়ীর দৌর্ধল্যহেতু 

এইরোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে গ্রহণীরোগ বলে। অতিসারের পর অপথ্যহেতু 
গ্রহণীনাড়ী দূষিত হইলেই তাহাকে গ্রহণী বলা যায়। বিনা অতিসারেও হঠাৎ গ্রহণীরোগ 
উৎপন্ন হইতে পারে । অগ্রিবলই গ্রহণীনাড়ীর বল । অগ্রিমান্দ্যই গ্রহণীরোগের কারণ । 

স্থতরাং অগ্নিদীপক ওধধ ইহাতে প্রযোজ্য । গ্রহণীনাড়ী পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে 

অবস্থিত। অপক্ক অন্নকে ধারণ কর। এবং পৰ্ক অন্নকে অধঃপ্রেরিত করাই ইহার কার্য্য । 

অপকু অন্নকে গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়াই এই নাড়ীর নাম গ্রহণী । স্থ্শ্রুতে গ্রহণীনাড়ী, 

পিন্তধর! কলানামে অভিহিত হইয়াছে । অতিসারেও গ্রহণীর শক্তিরূপ-অগ্নির মন্দতাহেতু, 

গ্রহণী দৃব্বল। হওয়ায় উহার ধারণ শক্তি কমিয়া যায়। এই জন্যই অতাব নিঃসরণ হইতে 

থাকে এবং এই জন্যই অতিসারেও প্রথমাবস্থায় অগ্নিজনক ওঁধধের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 
অতিপার ও গ্রহণী একজাতীয়ব্যাধি। সুতরাং অবস্থাবিশেষে অতিসারোক্ত ওুঁষধ 

গ্রহণীতেও প্রযুক্ত হইতে পারে । এইরোগে অতিশয় সক্কোচকওঁধধ ব্যবহার্য নহে। 

কারণ তাহাতে শেষে দমকাভেদ ব। উদরের আধ্মান হইবার সম্ভাবনা । এইরোগ বাত- 

প্রধান স্থতরাং ইহাতে অধোবায়ুর অন্ুলোমক উষধ প্রয়োগ করা যায়। এইরোগে অগ্নির 

মুছতাহেতু ভুক্তদ্রব্যের রসভাগ আমে পরিণত হইয়া নিঃস্থত হইতে থাকে ; কোথাও বা 

অন্ন বিদগ্ধ (অন্নভাপ্রাপ্ত) হইয়। উদ্ধপ্রেরিত বা বাস্ত হইয়া থাকে । রসের অল্পতাহেতু রোগী 
ক্রমে ক্ষীণকায় হয়। অগ্নিমান্দ্যহেতু ভুক্তদ্রব্যের পরিপ।ক ন। হওরায় উদর আগ্মাত এবং 

সাদা ২ মল নিংস্যত হয়। অতিসাধের ন্যায় শ্রহণীতেও সাম দোষ ও নিরাম দোষ বিবেচন। 

পৃর্বক উধধ নির্বাচন করিবে । সামদোষগ্রহণীতে পাচক ওবধ ব্যবস্থ্েয় । আমরস শরীরে 

ব্যাপ্ত হইলে. বমন ও বিরেচন ওষধ দ্বারা আমাশয় শুদ্ধ করিয়া পাচক 'ও দীপক ওষধ 

প্রয়োগ করিবে । ইহাতে পঞ্চকোলসাধিত অত্যন্ত লথঅনপান ব্যবস্থেয় । 

এই অবস্থায়. হাতে. পায়ে ও মুখে প্রায়শঃ শোথ হইয়| থাকে । গ্রহণীতে উদ্ধ ত- 

স্নেহ তক্র অতীব হিতকর পথ্য; পরন্ত র্দি আমরস বা শোথ না থাকে তবে অনুদ্ধ,ত- 
শ্নেহু তক্রেই বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় ভিভ্রকগি 
ওুড়িক্কা অতিশয় ফলপ্রদ | ইহা দীপক, পাচক এবং প্রভাবে গ্রহণী নাশক । 

বাতাধিক গ্রহণীতে বেলস্ত'ঠ চূর্ণ %* আনা, শু'ঠচুর্ণ ৩ রতি. ইন্ষুগুড় %* আনী একক্রে 

লেহন করিয়া পরিশেষে ঘোল পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

জাম, দাড়িমঃ পাণিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া ইহাদের পাতা দ্বারা কচিবেল বেঞ্টন 
ও দৃঢ়বন্ধ করিয়া যথোপযুক্ত জল সহসিদ্ধ করিবে । পশ্চাৎ উহ। পর্যযষিত করিয়া, বিশ্বসম 
ইচ্ষুগুড় ও কিঞ্চি শুঁঠচর্ণ মিশিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে । 

রক্তান্ুবন্ধ থাকিলে শুঠচুর্ণ মিশ্রিত করা৷ কর্তব্য নহে । অনেকের মতে এই ওষধ 
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সেবনাঝে উৎস্বেদনাবশিষ্ট জল পান করা বিধেয়। ইহা অতিসার ও শ্রহমীনাশক। 
বাতপ্রধান গ্রহদীতে ভল্লাতকক্ষার, বার্তাকুগুড়িকা, নায়িকাচুর্ণ, কল্যাণলেহ, 
মহাশঙ্খবটী, ভাক্করলবণ, দশমূলগুড় ও তক্রারিফট প্রশস্ত। পুরাতন অবস্থায় 
বিল্বগর্ভঘ্বত,চাঙ্গেরীঘ্বত ও মহাষট.পলকণঘ্বত বিশেব উপকারী । ত্রিদৌষজগ্রহণীতে 
১ ভাগ মরিচ, ২ ভাগ শু'ঠ, ৪ ভাগ কুটজছাল চর্ণ, একত্রে মিলাইয়া /* আন মাত্রায় 

ইক্ষাগুড়মিশ্রিত ঘোল সহ পান করিবে । যদি গ্রহণীতে শোথ উৎপন্ন হয়, তবে জল 

লবণ বন্ধ করিয়া রসপর্গ টী ব্যবহার করিবে। সংগ্রহ গ্রহসীতে কল্যাণগুড়,মেথী- 

মোদক,সংগ্রহগ্রহণীকপাট ও গ্রহণীশার্দলরস বিশেষ উপকারী। পৃর্কোক্ত ভুবনেশ্বর 
সর্ববিধ গ্রহণীর মহৌষধ । শোথযুক্ত ্রহনীতে লোহিতচুর্ণ ব্যবহার করিলে বিশেষ 
ফললাত হয়। গ্রহণী_ শ্রীহা, যরুৎ ও জরযুক্ত হইলে পঞ্চামতপর্গ টা ব' স্ব্ণপর্গটী 

ব্যবহার করিবে । আমগ্রহণীতে মহাশঙ্খবটা, মহারাজনৃপবল্লভ, জীরকাগ্ঘাচূর্ণ 
ও পুরাতনগ্রহণীতে--গ্রহণীকপাটরস, কামেশ্বরমোদক ও স্বর্ণপর্গটী অতীব 
হিতকর । 

ুতিকা, প্রদর, জীর্ণজ্বর ও বিষমজরযুক্ত গ্রহণীতে বৃহ জীরকাদিমোদক গব্যছুগ্ধ 

ও চিনি সহ সেবন করিলে বিশেষ ফললাত হয়। আমান্িত ও অতিরিক্ত ভেদযুক্ত 

গ্রহণীতে বেলস্ত'ঠের কাথ সহ গ্রহণীশার্দলবটা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

কেহ ২ বালকদের অতিসা'র, গ্রহণী ও ক্রিমিজর প্রভৃতিতে যথোক্ত অন্থপানে মহাগন্ধক 

ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অনেকস্থলে এই ওষধ পুর্ব্বোক্ত অবস্থায় ব্যবহার 
করিয়। হ “াশ হুইয়াছি। উল্লিখিত ক্রিয়াদ্বারা যদি তত্তৎ গ্রহণীতে উপকার না হয়, তবে 

মহারাজন্ৃপতিবল্লভ ছাগ ছগ্ধান্গপানে প্রয়োগ করিবে । ঘটীষস্ত্র গ্রহণীতে কল্যাণ- 

গুড়, দশমূলগুড়, তক্রারিষ, মহারাজনুপতিবল্লভ, আয়ামকার্জিক, 

বৃহৎগ্রহণীমিহির তৈল, বিল্বতৈল, বিষুতৈল, ও নারায়ণতৈলের অত্যঙ্গ হিতকর। 

বাতপ্রধান গ্রহণীতে যদি আম্নান না থাকে, তবে কঞ্চটাবলেহ্ প্রয়োগ করিবে । 

যদ্দি গ্রহণীতে প্রবল শোথ ও জবর থাকে তবে ছুগ্ধবটী ব্যবহার করান যাইতে 

পারে; কিন্তু ইহা প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। প্রথম অবস্থায় রসপর্পটী ও 

পাকবিষমন্তরান্তক লৌহ ব্যবস্থের়। পুরাতনগ্রহণীতে বায়ুর প্রাবল্য অধিক 
হইলে বিল্বতৈল ব৷ দাঁড়িম্বাগ্কতৈল তলপেটে বা সর্বাঙ্গে মালিশ করিবে। গ্রহণীতে 

অগ্নিবৈষম্য হইলে মধ্বরিষ্ট পরম হিতকর ৷ বাতশ্লেশ্প্রধান পুরাতনগ্রহণীতে গ্রহণী- 

বজ্ঞক্ষার মঙ্কোপকারী | দুর্বল ও গ্রহণীপীডিত রোগীর পক্ষে প্রদীপন ন্সেহই পরম 

ওঁষধ। যদি মন্দান্সিরোগী অবিপক পুরীষ ত্যাগ' করে. তবে দীপনীয় বধ ব্যবহার্য । 

যে ব্যক্তি মলের কাঠিন্যবশতঃ অতিক্যষ্ট পৃরীব ত্যাগ করে, সে প্রথম কয়েকবার 
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স্বতার্ি) সেবন হেতু অগ্রিমান্দ্য হইলে ন্নেহসেবন বন্ধ করিয়া, দীপন ও পাচন ওঁষধ এবং 

আসব ব্যবহার করিবে । 

ভছলাভিক্কম্কাজ | 

.  শোধিতন্ল্লাতক. (অভাবে রক্তচন্দন ) ত্রিকটু. ত্রিফলা, সৈম্ধব, সচললবণ ও বিটুলবণ 
প্রত্যেক ২ পল । এই সকল দ্রব্য ঘটের আগুনে অন্তপমে ভন্ম করিয়া ক্ষার প্রস্থ 

করিবে । এই ক্ষার ঘ্ত সহ %* আন মাত্রায় লেহন করিবে । ভোঁজ্যদ্রবা সহ দ্বত 
দ্বার] মর্দন করিয়াও ইহা বাবহার করা যায়। কেহ ২ এই ক্ষার বাঞ্নে নিক্ষেপ করিষ। 

ব্যবহার করেন। এই উষধের অচিন্তা প্রভাবহেতৃ, ইহা সর্বপ্রকার গ্রহণীতেই প্রয়োগ 

করিতে পারা যায় । এই উমধ বাতজ গ্রহণীর মহৌষধ । 

টিভ্রক্ীছি গুড়িক্কী | * 
রভ্তচিতেখুল. পিপুলমূল, যবক্ষার. সাচিক্ষার. পঞ্চলবণ- ভ্রিকটু, হিং, যমানী ও চট 

প্রত্যেক চর্ণ সমভাগ ৷ টাবালেবুর রসে বা দাড়িমের রসে মর্দন করিয়া ৪৫ রতি বটা 

করিবে । কুলশু'ঠের ক্কাথে অথবা আদাররসে মাডিরাও বটী করিবার বিধি আছে। 

এই ওুঁষধধ সর্বপ্রকার গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় প্রনোগ করা যায়। ইহ! আমপাচক. 

অগ্রিদীপক ও বেদন। নাশক | অন্রপান_ বীতল জল । আমযুক্ত গ্রহণীতে বা পায়ুপধান 

গ্রহণীতে এই ওঁষধ বিশেম ফলদার়ক। 

লাশ্ালুচ গুডিজ। 

মনসাসীজের শুদ্ককা্ড ৪ পল. সৈন্ধব,বিট ও সচললবণ প্রতোক ১ পল. শুক্ধবে গুন & পল, 
সক্ক আকন্দমূল ৮ পল, শুদ্ধ বুক্তচিতে মূল ২ পল । এই সকল দ্রব্য অন্তপমে দগ্ধ করি 

বাস্ভাকু স্বরসে মর্দন করতঃ ৩।% রতি বটা করিবে । আহারান্তে গরম ছল সহ এই মদ 

সেবন করিবে । ইহাদ্বারা গ্রহণী, বিস্চী ও আগ্নিমান্দ্য নষ্ট ভয় । 

লা প্রন্ান্ন পুলা তনগ্রহণীততি-জিললগরন্ড সলভ । 
মুচ্ছিত ঘ্ঘত /8 সের, শ্রথপোট্রলীবদ্ধ মন্গর /৮ সেন্স, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের 

কন্ধার্ঘ-_বেলশু"৮/১ সের, শেষ পাকার্থ জল ১৬সের। মস্গরকাপ পর্মযাধিত হইলে দুষিত হয়; 

লুতরাং পর্য,ধিত ক্লাপ দ্বার! ঘ্বত পাক করিবেন । কেহ ২ বলেন অন্নভাবাপন্ন না হইলে 
কথ দূমিত হয় না । মাত্রা ।* সিকি হইনে |1০ তোলা পর্ম্যন্থ । অগ্নপান -একছটাক উদ 

ছুগ্ধ 
চগোক্জেলী সত । 

 মুচ্ছিত ঘ্বৃত/8 সের, কক্কার্থ_শু"ঠ, পিপুলমূল, রক্তচিতেমূল, গঙ্জপিপুল, গোক্ষর 
পিপুল, ধনে, বেলস্তঠ, আন্নাদি ও ,যমানী মিলিত /১ সের, আমরুলিরস ১৬ সের, 
দধিরমাত ১৬ সের) শেষপাকার্থ জল ১৬ সের । ইহা ।র। অর্শঃ. গুদভলংশ ও বাতপ্রধান 

বা বাতশ্রেসপ্রধান গ্রহণী আরোগা হয় ॥  « 
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স্মহাম্মউস্কলনক স্রভভি। 

মৃচ্ছিত ঘ্বত /8 সের. কন্ধার্থ__সচললবণ দৈন্ধব, পঞ্চকোল, হবুষা, বচ. যমানী, 
যবক্ষার, হিং জীরে, সাস্তারীলবণ, রুষ্ণজীরে ও ষমানী প্রত্যেক ৪ তোলা. পাকার্থ__আদার 
রস, চুক, ছুগ্ধ' দধিরমাত, কাজি ও দশমুলের কাথ প্রতোক /8 সের। চুক্রসন্ধান 

বিধি । যথা-_-একটী পরিষ্কার ভাণ্ডে গুড় :॥ পোয়!. মধু /॥ সের. কাজি /১ সের ও 

দধিরমাত /২ সের একত্র করিয়া মুখ আবৃতকরতঃ ধানারাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। 
তৎপর অন্নাস্বাদ হইলে ছাকিয়! লইবে। 

কাঁজি সন্ধানবিধি । যথা_কটিত আশুধান্য /২ সের জল ১৬ সের, 

খণ্ড থণ্ড কচিমূলা / পোয়া। অগ্রান্বাদ নী হওয়া পর্যন্ত কয়েকদিন মুখ 

ঢাকিয়] রাখিয়া, পশ্চাৎ ছাঁকিয়। লইবে। সাধারণ লোকে ৮ গুণ জলে তাত ঢাকিয়। 

রাখিয়া, অক্নান্বাদ হইলে ছাঁকিয়া লইয়৷ থাকেন এবং সেই জলকেই কাজি, অগ্লজল বা 

“আন্বজল”" নামে অভিহিত করেন । কাথার্থ_দশমূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেৰ /8 সের। 

প্রথমে আদাররস ও দশমূলেরকাথে পাক করিয়া পশ্চাৎ যথাক্রমে যথাবিধানে চুক্র, কাজি 

দ্রধিরমাত. ও ছুগ্ধে পাক সমাধা করিবে । ইহার পরেও কেহ কেহ ১৬ সের জল 

দিয়া শেষ পাক করিয়া থাকেন । পুরাতন গ্রহণীতে জীর্ণজ্বর থাকিলে এই দ্বত ব্যবহার্য 

ইহাতে আমান্ুবন্ধ নিবারত হয় । 

কুল্যাপীলঙ্সী লা কল্বাঞগুড় হল) হকুল্বাীলেহ । 

তিল তৈল /১ সের, তেউড়ীমূল চর্ণ /১ সের, একত্রে ঈষৎ ভঞ্জিত করিয়া তন্সধ্যে 
/৬। সের ইক্ষুগুড় দ্বারা আলোড়িত ৯২ সের আমলকীর কাথদিয়। পাক করিয়া লেহবৎ 

হইলে পিপুলমূল, জিরে. চই, ব্রিকটু. গজপিপুল, হবুষা, যমানী, বিড়ঙ্গ, সৈদ্ধব, ভ্রিফলা, 
যমানী, আমলকী, চিতেমুল ও ধনে প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ মিশাইয়৷ 

শীতল হইলে. তন্মধ্যে দারুচিনি, এলাচি ও তেজপাতা চর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইবে । 
মাতা ॥০ তোল।। অন্ুপান-_-ছাগঞ্প্ধ বা মধু। ইহা সর্ববিধ পুরাতন গ্রহণীর বিশেষতঃ 

সংগ্রহগ্রহণীর মহৌষধ । ইহাকে বটী করিলে কল্যাণবটী এবং লেহবৎ রাখিলে 

কল্যাণলেহ বলে। এই উষধ উদ্ররোগে বাবন্ধত হইতে পারে। 

ল্রসলসপঙ্গি। 

গব্যদ্বতাক্ত লৌহদব্ৰীতে ( লোহার হাতায় ) অতি মস্থণকজ্জলী. কুলকাষ্ঠের করলার 
অগ্নিতে দ্রবীভূত করিয়া, সুগ্যোগোময়ের উপরি নিপাতিত বিচেকলার কচিপাতাষ 

ঢালিয়। অন্য একখানি কদলী পত্রে গোময়পিগড রাখিয়া পোটল। করতঃ উহার উপরে চাপদিয়া 

পপ্র্টী প্রস্তুত করিবে । একখানি লৌহদগু দ্বার! কজ্জলী সঞ্চালিত করিতে থাকিবে এবং 
যখন পিগাকার হইবে তখন কদলীপাতায় ঢালিয়। চীপ দিতে হইবে। পিগাকার না হইলে 

পণ্ণণটী হইবে না। বিচেকলারপাতা গৃব্যধৃত, ও সম্ভোগোময়ের ব্যতিক্রম ঘটিলে 
ধাপ 
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অনেক সময় পঞ্পণ টী প্রস্তুত হয় না। কাণ্ঠান্তরে দ্রবীভূত করিয়। পঞ্ণটী করিলে গুণের 

হাস হয়। কক্জলী. নৃতন বা সুমস্থণ না৷ হইলে ও পর্সটী হইবে না। ইহার মাত্রা 

২বতি। এই উধধ প্রাতঃকালে (অর্ধপ্রহরের মধ্যে) ব্যবহার্য্য। অনুপান-_গ্রহণী 

বা! অতিসারে. দুগ্ধ বা মুতাররস এবং শৌথে বেলপাতাররস। এই ওষধ সেবনকালে 

ুগ্ধান্ন পথ্য এবং লবণ ও জল সর্ধতোভাবে বর্জনীয়। পিপাসায় ছুপ্ধ এবং অসহ্য 

পিপাসায় অল্পপরিমাণ ডাবের জল পান করিতে দিবে । লবণ ব্যবহার কর নিতান্ত 

আবশ্তক বোধ হইলে মাণকচুররসে সৈন্ধব সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার 

করিবে । এই উষধধ বাবহার কালে ক্ষুধার বেগ সহ্য করা নিষিদ্ধ, সুতরাং ক্ষধ। বোধ করিলে 

দুগ্ধ বা! ছুগ্ধা্ন খাইতে দিবে । ছুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিচুর্ণ ব্যবহার কর] যায়। পীড়ার 

নিবৃত্তি হইলেও ক্রমশঃ জল পান সহ্য করান শ্রেয়স্কর। হঠাৎ অধিক শীতলজল সেবনে 

পুনঃ শোথ হইবার সম্ভাবনা থাকে । যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা শোথে অবগ্ঠ 
পালনীয়। এই উধধ বাবহার কালেছুপ্ধ সেবন না করিলে শরীর ঝিম্ ২ করে ও 
অবসারপ্রাপ্ত হয়। ইহ। সেবনকালে বিদাহিদ্রবা, কলা, মূলক. সর্ধপতৈল, মত্স্, জলজপ্রাণী 
ও পক্ষীর মাংস ভক্ষণ এবং স্ত্রীসংসর্গ নিধিদ্ধ। বাতশ্নে্স প্রধান গ্রহণীতে. দ্বত ও মধু 

সহ উধধ লেহন করিরা হিং. জীরে ও ত্রিকটুচুর্ণ তক্রসহ পান করিবে। গ্রহণীতে গরম 
জল শীতল করিয়া অল্পমাত্রার ব্যবহ।র করা যাইতে পারে। যথাযখরূপে পঞগ্রটী প্রস্তত 

হইলে, উহা মমুরপুচ্ছের স্তায় চাক্চিক্যশালী দৃষ্ট হয়। 

গর্খগাননন পপ্লি। 

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অন্ধ ১তোল। ও হতাম ॥* তোলা; 

কজ্জলীর সহিত এই সকল উত্তমরূপে মাড়িয়া পৃব্ববৎ পঞ্রটী করিবে ।  অগ্গপান-_ প্রত 

ও মধু । অন্যান্য অন্ূপানেও এই বধ ব্যবহার করা ঘার়। 

পল ভস্পপভা। 

পারদ ১ ভোল।, গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ॥৭ ভে।ল!. কডিভক্ম | সিকি, অল।০ (সিকি 

মণ্ডর %* আনা । এই সকল দ্বারা যথাবিধি পপ্পটা করিবে । 

স্দর্পপ্পপ্রাভি। 

পারদ ৮ তোলা স্বর্ণ ১ তোল! উত্তমরূপ মর্দনান্তে একীভূত হইলে, তাহাতে ৮ তোল। 

. গন্ধক মিশাইয়া] কচ্জণী করতঃ পুর্ববৎ পাক করিবে । .প 

সাম্সিকাচের্ন। 

পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১॥* ভোলা. (অর্থাৎ মিলিত ৭॥* তোল!) ত্রিকটু প্রত্যেক 
২ তোলা, গন্ধক ১ ভোলা পারদ ॥৮ ভোলা সিদ্ধিপএচুর্ণ ৯০ তোল।। মাত্রা %০ 
আনা; অনুপান-্পকাজি। 
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গ্রহণীস্ণা্দল চর্ | 

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র, হিং, পঞ্চলবণ, হরির, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ. মুত।, বিডঙ্গ, 
ত্রিকটু, ব্রিফলা, চিতেযুল, ঘমানী, বনধমানী, গজপিপুল. ববক্ষার. সাচিক্ষার, সোহাগা 
গৃহধূম (ঝুল ) এবং সর্বচূর্ণসম সিদ্ধিচুর্ণ। মাত্রা /* আন। হইতে %* আনা । অন্ুপান-_- 
আতপতগুলোদক । 

জ্রীল ছি চির্পি | 

জীরে. সোহাগ।র খই. মুত।, অ।কনাদি. বেলশ্ুঠ, ধনে. বাল।, শুল্ফ।. দাড়িমেরখোসা, 

কুটজছাল, বরাক্রান্তা. ধাইফুল, ত্রিকটু, দারুচিনি. এলাচি, তেজপাত. মোচরস. ইন্দ্রধব 
অন্র. পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগন জায়ফল সর্বচ,সম। মাত্র! /* আন । অন্থপান__ 

আতপতুলোদক | ইহা আমাতিসার ও আমগ্রহপীতে বিশেষ ফলদায়ক। 

ন্লেহীীম্মোদ্লি। 

ত্রিকটু. ভ্রিফল। মুতা. জীরে, কৃষ্ণজীরে- ধনে, কটুফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, 

সৈন্ধবঃ বিট্লবণ, তালীশপত্র, নাগকেশর, তেজপাত. দারুচিনি. এলাচি, জায়ফল, 

জাতিছুল, জৈত্রী, লখঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পুর ও বৃক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ, মেখীচ,্ণ 
সন্বসম | পুর/তন ইক্ষুগুড় এই সমস্ত গ্িনীসের দ্বিগুণ লইয়া বথাবিধি পাক করতঃ 

দ্বত দ্বারা মাড়িয়। মোদক করিবে । এই ওষধ ॥০ তোলা মাত্রায় মধুসহ সেব্য । 

ব্বাস্সিশ্্্মোলেন্ি। 

আঅ।মলকী. সৈন্ধব, কৃড়, কটুকল, পিপুল, শুঠ. যমানী,. বনবমানী, যষ্তিমধুত জীরে. 
রুধ্চজীরে, ধনে. শটা, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বরঃ তালীশপত্র. দারুচিনি, তেজ্পাত, 

এলাচি, মবিচ, হরীতকা ও বহেড়া, প্রতোক সমভাগ । দ্বতে ঈষৎ ভর্জিত বীজসহসিদ্ধি- 
চর্ণ সব্বদম এবং সব্বস্মষ্টির দ্বিগুন চিনি লইয়া! যথাবিধি পাক করিবে । ঘ্বভভজ্জিত তিল- 
চুর্ণ ও কপুরি মোদকের সহিত মিশাইরা রাখবে । তিল ও কপুরেপ পরিমাণ প্রক্ষেপা 

কোনও একটী দ্রবের সমান । উমধ বাবহার করিবার সমর মধু ও ঘ্বত দ্বার যাড়িরা লইবে। 

অন্নুপ।ন-_উঞ্ঃ ছুপ্ধ। এই মোদক শিশু. বৃদ্ধ ও ছুব্বল বাক্তিকে ব্যবহার কর।ইবে না। ইহা 

বিশেষ উত্তেজক এবং গ্রহণীতে বিশেষ ফলপ্রদ | 

রি স্ুস্তাদায কলা লেিি। 

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতেমূল, লবঙ্গ- জীরে, কৃষ্টগ্জীরে. যমানী. বনযমানী, মৌরী, শুলফা 
পান, শতমূলী, ধনে. দারুচিনি. এলীচি, তেজপাতা. নাগকেশর, বংশলোচন,. মেথী- 
জায়ফল প্রত্যেক ২ তোল মুতা ৮৮ তোল।, চিনি সর্বাদ্বগুন। মাত্রা-_বালকের পক্ষে 

%* আনী। অন্পান-ছাগছুপ্ধ বা আতপতও,লোদক। ইহা বৃদ্ধ, গতিণী ও বালকের 

পক্ষে বিশেষ উপকারী । আম, এহণী ও বিহুচিকাতে ইহা ফলদায়ক। 
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ব্রহত জী বাহে বোল । 

জীরে, কষ্তঙ্গারে, কুড় শুঁঠ. পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেঞ্জপাতা, এলাচি. 

নাগকেশর. বংশলো চন, লবঙ্গ শৈলঙ্জ রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী. ক্ষীরকাকো লী, 

'জৈত্রী, জায়ফল, বষ্ঠীমধু, মৌরী, জটাম।ংসী. মুতা, সচললবণ, শটা, ধনে. বৃদ্ধদারকবীজ, 
মূরাম।ংসী, কিসৃমিস্ নখী. শুলফা, পন্কান্ঠ. মেখী, দেবদারু বালা, নালুকাঁ, সৈম্ধবঃ গজ- 

পিপুল, কপু:র, প্রিয়, কুন্দুরুখোটা, প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ, অন্র ও বঙ্গ প্রত্যক ২ ভাগ! 
ভৃষ্টজীরকচুর্ণ সব্ধসম এবং চিনি সব্ধদ্বিগুণ। পাকা্তে দ্বত ও মধু দ্বার৷ মাড়িয়া মোদকা 

কার করিবে । মাত্রী ॥০ তোলা । অন্ুপান-_ গোতুদ্ধ ও চিনি । 

স্ীক্ুআন্লভলীজঙ্ল | 

পারদ, গন্ধক. লৌহ; অন্র, রৌপ্য, স্বর্ণম[ক্ষিক রপাঙ্চন. সোহাগ. লবঙ্গ, রক্তচন্দন, 

মুত. অ।কনাদি, জীরে, ধনে, বরা ক্রান্তা. আতৈষ,. লো, কুটজছাল, ইন্দ্রধব দারুচিনি; 

শঠ, নিমছাল, জায়ফল, ধুতুরাবীভ, দাাড়িমছ।ল, বরাক্রান্তা ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেক 

॥* তোলা; কেশরাক্গ রসে তাবন।| দির। ছাগহগ্ধে পেষণ করতঃ ৩ রতি বটা করিবে। 

অনুপান--পোড়াবেল ও ইক্ষুগুড়। ইহাতে আমাতিসার রক্তাতিসার ও গ্রহণী আরোগ্য 

হয়। 

গ্রহনা স্পাঙ্ছদু লব-্লটভা। 
জায়ফল. লবগ. জীরে কু, সোহাগ। বিটলবণ দারুচিনি. এলাচি, পোধিত ধুতৃরাবীজ 

ও অহিফেন প্রন্যেক সমভাগ; গন্ধভাদালির।র স্বরসে মর্দনাপ্তে ২ রতি বটা করিবে । 

অনুপান-_মুতারস' গন্ধতাদালিয়ার রস ইত্যাদি । 

গ্রাহুলা কুস্পাউজ্রস্ন। 
রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ লৌহ, প্রত্যেক ১ ভাগ. গন্ধক ২ ভাগ. পারদ ৩ ভাগ. কপিখ- 

পত্র বসে (কয়েদবেলের পাতার বসে) গাঢ় মগ্নান্তে মুগশূঙ্গাত্যন্তরে স্থাপিত করিয়। 

মধ্যপুটে পাক করিবে । অনন্তরঃ বেড়েলার রূপে ৭ বার এবং আপাং, লোধ, আউৈষ, 

মৃতা. ধাইফুল, ইন্রযব ও গুলঞ্চ হহাদের যথাসম্ভব স্বূস বা ক্কাথে ক্রমান্বয়ে ৩বার 

করিয়া! ভাবন। দিয়া ২ রতি বটা করিবে । অগ্পান- মরিচ চুর্ণ ও মধু। 

ভ্হন্ত সহাগক্জন । 

স্বর্ণ, প্রৌপ্য. অন্ধ জাযুকল. লবঙ্গ, নিমপাত।, জৈত্রী, লৌহ. প্রত্যেক একভাগ, ব্ুস- 

পর্পটী ২ ভাগ. নিমপাত।র রসে উত্তম রূপে খল করিয়া ঝিন্ুকে পুটপাক করিবে। 

মাত্রা ২ রৃতি। অন্থপান- ছাগঞ্ধপ্ধ | ইহাতে বান্ধকের এহণী অতিসার. ক্রিমি ও জ্বর 

প্রস্ততি আরোগ্য হয় । 

স্-গ্রহু প্রহুণী কস্পাউল্লস। 
মুক্তা, ন্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহ।গাঃ অন্দ. কড়িতম্ম, বিষ প্রত্যেক সমভাগ. শঙ্খতক্ম 

সর্ধসম. অ(তৈবের কলাথে ভাবন। দিয়! পিগাকার করিবে । পশ্চাৎ সুস্বন্তরধ্ড দ্বার! বেষ্টন 
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করতঃ মুষ! মধ্যে স্থাপন পৃব্বক যথাবিধানে ঘুঁটের আগুনে দুইপ্রহরকাল গজপুটে পাক 
করিবে এবং শীতল হইলে উর্ধত করিয়া ধুতুরা. চিতে ও তালমূলীরসে ভাবন৷ দিয়া দুই 
রতি বটা করিবে। অন্ুপান বাতাধিক্যে-ঘ্বত ও মরিচ, পিতাঁধিক্যে--পিপুল ও মধু: 
কফাধিক্যে--সিদ্ধিপত্ররস বা শ্রিকটুচর্ণ ও ঘ্বত। ইহ] ক্ষয় ও হরযুক্তঅতিসার ও গ্রহণীতে 
বিশেষ কফলপ্রদ । 

হাল্রাজ মুপিলল্লন্ভ। 

্র্ণমাক্ষিক, লৌহ. অন্র, বঙ্গ রৌপ্য স্বর্ণ, পিপুলযূল. যমানী. দারুচিনি. তামা, শুঠ, 
সোহাগ, সৈন্ধব, বালা মুত. ধনে. গন্ধক. পারদ. কাকড়াশৃঙ্গী, কর প্রত্যেক ১ মাঘ। 

(%০আনী ). হিং ২ মাষ| মরিচ. & মাষ। জায়ফল. জৈত্রী. লবঙ্গ ও তেজপাত প্রত্যেক 

১ তোল।. নাতিশঙ্খ ||” তোল, বিড়ঙ্গ 11 তোল! বিষ ২ মাষ।. ছোটএলাচির দান! ১২।%০ 

বারতে।ল। ছয় আন. বিটলবণ * তোলা । ছাগছুপ্ধে পেবণ করিয়] & রতি বটী করিবে । 
এই ওধধ গ্রহণী অধিকারে দৃষ্টল। 

চেশ্শস্মুল ড় । 

দ্শমুল ১২॥ সের. জল ৬৭ সের. শেম ১৬ স্রে। এই ক্কাথে. পুরাতন ইক্ষুগুড় ১২।। 

সের ও আদারস ৪ চারিসের মিশ্রিত করিয়া পাক করতঃ লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল. 

পিপুলমূল. মর্রিচ. শুঠ. হিং তেলা মুটা, বিড়ঙ্গ- বনঘমানী. যবক্ষার. সাচিক্ষার. চিতেমূল, 

চই ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১৯ পল পরিমাণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরপ আলোড়ন করতঃ 

নামাইয়] শ্গিপ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে । মাঞ্রা ॥* তোলা। ইহা পুরাতন গ্রহণীর উৎকৃষ্ট ওষধ। 

ভস্রনাজিষ্ট। 

থোল ৮৮ সের, তন্মব্যে পিইমামলকী. যমানা, হরাতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, 

পঞ্চলবণ প্রতোক ১ পল মিশ্রিত কনিয়। ৪৫ দিন রাখিবে। তদনস্তর বন্ত্রপৃত করিয় 

এক ছটাক মারায় সেব্য। 
আসা্বান্ন কাঙ্্িক। 

চতুদ্দশগুণ জলসাধিত নিস্ঘ যবমণ্ড ”৮ সের, যবশক্ত, ( যবেরছাতু ) ৮ সের; মধ্যবিধ 

মুলকখণ্ড /৮ সের, (৬৪ টী) জল ৬৭ সের। প্রক্ষেপাবন্ত । বযথা-যবক্ষার, সাচিক্ষার, 

তুম্বুরু, বনযমানী. ধনে, ত্িনিলবণ হিং, বংশলোচন ও চই প্রত্যেক ২ পল. পিপুল, জীবে. 

স্ুলকৃষজীরে, হুপ্রারৃষ্জজীরে রাইসর্প ও চিতেমুল প্রত্যেক ১ পল, মুন্ময় কলসী মধ্যে 

১৫ দিবস রাখির1 ছ'কিরা লইবে। মাতা ২ তোলা হইতে এক ছটাক। যাম অর্থাৎ 

১ প্রহর সময়ের মধ্যে ভুক্তদ্ধ্যু পরিপাক করে বলিয়া, ইহার নাম আরামকাঞ্জিক। ইহা! 

পরিপাচক; শুলবেদনা ও আগ্মাননাশক । 

হকুলওভীলহ্লেহ | 
কঞ্চটপত্র ( কেচড়। পাত। ) ০১৯ সের তালমুলী /১ সের, জল ১৬ সের. শেষ /৪ সের। 

এই কাথে চিনি /১ সের মিশাইয়া পক করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে বরাক্রাস্তা, 
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ধাইফুল, আকনাদি, বেলশু'ঠ, মুতা, পিপুল. সিদ্ধিপত্র, আতৈষ, যবক্ষার,. সচললবণ. 
রসাঞ্জন ও মোচরস প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোল! প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। 
মাত্রা ॥* তোল । অন্পান-_ মধু বা ছাগদুগ্ধ। 

শ্পোখ ও অ্রলম্ুক্ত ভীহলীতি- ছু 4 আটা । 
পারদ. গন্ধক. বিষ, লৌহ, অত্র তাত, হরিতাল, হিঙ্থুল, শিমুলক্ষার ও অহিফেন 

প্রত্যেক সমভাগ. ছৃদ্ধ্বার] মর্দন করিয়া ১ রতি বটাক রিবে। অন্ুুপান- দুগ্ধ । পথ্য-- 

ছুপ্ধান্ন। পিপাসায় দুগ্ধ পান করিবে । ইহাতে লবণ ও জল বর্জনীয় । ইহার অন্যান্থ 

নিয়ম ভহনপ্প্ক্টিজ ভ্ায়। 

শাল গু ডা। 

স্বর্ণসিন্দর ১ তোলা, উৎকৃষ্ট বংশলোচন ১ তোল; মাত্রা ৪ বুতি। অনুপান-_দুগ্ধ। 
পথ্যাদি রসপপ্প টীর ন্যায় । 

নীলা । 
স্বর্ণসিন্দুর ॥* তোলা, বংশলোচন।%০ আনা, সোহাগার খই 1৮০ আনা, অহিফেন ৮০ 

আন ছুপ্ধ দ্বার মাড়িয়া ২ রতি বটা করিবে । অন্ুপান-গ্ধ । পদ্যাদি বসপগ্পটার 

ম্যায়। ইহা উদর রোগেও ব্যবঙগত হয়। এই ওঁষধ বা ছু +লট্টা ব্যবহার কালে 
নিতান্ত আবশ্তক হইলে সৈম্বব, কেশরাজরসে সিদ্ধ ও ভর্জিত করিয়। এবং জ্ল অদ্ধশৃতা 

করিয়া বা মুরামাংসীসাধিত করিয়। অল্পমাত্রায় বাবহার করিবে । 

অসজর দু খা । 

বিষ ৪ আনা, অহিফেন %* আনা. লৌহ 1%* আনা. অল সব্সম ; কুপ্ধ দ্বাব্রা। 

মাঁড়িয়া ২ রতি বটা করিবে । অনুপান- দগ্ধ | পথ্যাদি-_রসপগ্পটার হ্যার | 

ল্িল্পততৈল। 
মুচ্ছিত তৈল /& সের, ক্লাথার্থ__বেলশ্রঠ /৬। সের, দশযূল /৬। সের, জল ৬৪ সের. 

শৈষ ১৬ সের, আদারস /8 সের, কাজি /8 সের, দৃদ্ধ /& সের | কক্ছগার্থ_ধাইফুল, বেল- 

শুঠ. কুড়. শটা. রান্নী- পুনর্ণবা- ভ্রিকটুঃ পিপুলমূল- চিতেমূল- গঞ্জপিপুল, দেবদারু, 

বচ, কুড়, মোচব্রস. কটুকী. তেজপাত. বনযমানী. জীবক. ধধভক,? মেদ. মহামেদ. কাকোলী, 

ক্ষীরকাকোলী, খদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ৪ তোলা । ইহার অভ্যঙ্গে পুরাতন গ্রহণী বিশেষতঃ 

স্থতিকাশ্রিতগ্রহণী হ্বরায় নিবারিত হয় । 

শ্েড্ডি্ত্বী্টা তল । 

মুচ্ছিত তিল তৈল ১০ সের, ক্কাখার্থ দাড়িম্বের খোসা /৮ সের, জল ৬ম সের. শেষ 
১৯৬ সের। এইরূপ বালা, ধনে ও কুটজছালের পুথক২ কাথ করিবে । ঘোল ১৬ সের, 

কল্ধার্থ_প্রিকটু, ব্রিফলা; মৃত, চই, জরে, সৈষ্ধব, দারুচিনি, তেজপাত. এলাচি, নাগকেশর, 
মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জৈত্রী জায়ফল, ধনে, যমানী বনযমানী, বালা, কণচড়াপাতা। 
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আতৈষ, থানকুনি. (খুলকুড়ি) পানিফলপাতা, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল. জামছাল, শাল- 
পাণি. চাকুলে, বরাক্রান্তা. ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধ1ইফুল, বেলশু'ঠ, মোচরস. তালমূলী, কুটজছাল, 
বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শিমুলছাল প্রত্যেক ৪ পল তখ্জুল- 

জলে পেষণ করিয়া তৈলে দিবে । ইহার অত্যঙ্গে প্রমেহ, অর্শঃ ও গ্রহণী আরোগ্য হয়। 
একবারে ১৬ সের প্রস্তত করিতে অসুবিধা হইলে /8 সের প্রস্তত করিবে ; কিন্তু তাহাতে 

গুণের কিছু লাঘব হইয়। থাকে | 

স্লিজিিষ্ | 

মধু ১৬ সের, শীতলজল ১৬ সের. সন্ধানার্থ_ বিড়ঙ্গ /। পোয়া. পিপুল | সের, 
বংশলোচন /* পোয়া, নাগকেশর, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, শটী সুপারি, 

আটৈষ, মুতা. রেণুক, এলবালুক, চই. পিপুলমূল, ওক্তচিতে মূল প্রত্যেক ২ তোল! । ১ মাস 
পরে ছ"কিয় লইবে | মাত্র। ২ তোল! হইতে একছটাক। 

ভীহনীলজ ক্ষার | 

পিপুল, পিপুলমূল. আকনাদি, চই. ইন্দ্রবব. শুঁঠ, চিতেমূল, আতৈষ, হিং গোক্ষুর, 

কট্্কী, বচ প্রত্যেক ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোল। ; এই সকল দ্রব্য চুর্ণ করিয়া 
/৮ সের দধি, /॥ সের ঘ্বত ও /॥ সের তৈলে যথাবিধি পাক করিয়া শুষ্ক করিবে। 

তদনগ্তর অন্ত্রধমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তত করিবে । ইহার মাত্রা ।* এক সিকি । অন্ুপান-__ 
ঘুত ॥* অদ্ধ তোল।। ইহ বিস্চীবিষ ও সংযোগজ বিষনাশক । ওঁধধ জীর্ণ হইলে. মধুরদ্রব্য 
আহার করিবে । ইহ। বাতশ্রেম্সপ্রধান পুরাতন গ্রহণীর উৎরুষ্ট ওষধ । 

ল্রহশ্ভীহনীন্সিহিজ্র তৈল । 

মূচ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ কুটজছাল ১২॥ সের. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল 
সের। এইরূপে ধনের ১৬ সের কাথে এবং ১৬ সের ঘোলে তৈল পাক করিবে । কন্কার্থ-_ 

ধনে. ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতৈষ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পাণিফল, রসোত, বালা, 

নাগেশ্বর, পন্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রব, প্রিয়ঙ্, কটুকী, পদ্মকেশর,. তগরপাদুকা. শরমূল. 
স্বঙ্গরাজ, কেশরাঞ্জ, পুনর্ণব1, আমছাল, জামছাল, ও কদন্ছাল প্রত্যেক ২ তোলা ; শেষ 
পাকার্থ জল ১৬ সের । 

সখ্যাসথা- ইহার পথ্যাপথ্য অতিসারের স্তায়। ইহাতে পরিপাক শক্তির 

কাস হয়. স্থতরাং এই ব্যাধিতে স্ুপাচা লঘ অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে। 

অন্প অর্পোতল্লাল ভিন্কি০শলা £ 
অর্শোরোগ অত্যন্ত কঠিন। ইহ। অষ্টবিধ মহাব্যটধির অন্তর্গত | “বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্চ 

কুষ্ঠমর্শোতগন্দরঃ. অশ্মরী মূঢ়গভশ্চ তথৈবোদরমষ্টরমং। অষ্টাবেতে প্রকুত্যৈব ছুশ্চিকিৎস্যা 
মহাগদাঃ, প্রাণমাংসক্ষয়শ্বাসতৃষ্ণাশোববমিজৈঃ।”* অর্থাৎ বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, 
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অর্শঃ, তগন্দর, অশ্মরী, মুঢ়গর্ভ ও উদ্ররোগ এই ৮টীকে মহাব্যাধি বলে। ইহারা স্বভাবতই 
কঞ্টসাধ্য । বলক্ষয়, মাংসক্ষয়, শ্বাস, পিপাসা, শোধ, বমি ও জ্বর এই সকল উপসর্গ 

থাকিলে মহাব্যাধি অসাধা বলিয়া কীন্তিত হয়। এই রোগ অরির ন্যায় ক্রমশঃ জীবন 
নষ্ট করে বলিয়া ইহাকে অর্শোরোগ বলে। অতিসার গ্রহণী ও অর্শঃ ইহার পরম্পর 

সন্বদ্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যেরূপ অতিসারগ্রহণীতে পরিণামে অর্শোরোগ উৎপন্ন হইতে 

পারে. তদ্রপ অর্শোরোগেও পরিণামে অতিসারগ্রহণী হইতে পারে । এজন্য 

অভিসার ও গ্রহণীর পর অর্শোরোগ চিকিৎসা গ্রন্তাস্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। 

অর্শোরোগ ২ প্রকার । যথা রক্তার্শঃ ও শ্ষ্কার্শঃ। গুদনাড়ীর অবয়বভূত-শঙ্খাবর্তনিভ 

প্রবাহণী- বিসক্নী ও সন্বরণী নামক যে তিনটী “বলি” গুদনাড়ীতে উপর্য,্যপরি অবস্থিত 

আছে. তাহার কোনও বলিতে মাংসাঞ্কুর উৎপন্ন হইলেই তাহাকে অর্শঃ বলে। 

প্রথম বলিতে অর্শঃ হইলে তাহা সাধ্য, দ্বিতীয় বলিতে কষ্টসাধা এবং তৃতীয় বলিতে 

অসাধ্য হইয়া থাকে । এই ব্যাধি পুরুষান্থুত্রমে অনুবন্তিত হইলে, তাহাকে কলজ অর্শ: 

কহে। কুলজঅর্শঃ অসাধ্য। মহাঁপাঁপহেতু ঘে সকল অর্শঃ হঠাৎ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায়শঃ 

আরোগ্য হয় না। গুদনাডীব্যভীত নাসিকা» শিপন, শাভি- ওষ্ঠ এবং কর্ণে যে অর্শঃ 

উৎপন্ন হয় তাহা! গৌণার্শং এবং তত্তৎ নামে অভিহিত হইয়। থাকে । চরকের মতে উহ্া 

অধিমাংসের অন্তর্গত । কফলতঃ উহাদের চিকিৎসা উভয় প্রণালী অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় । 

শবঞ্পল্ত্জীম্্ণ৪ চিক্কি-লা & 
ইহার চিকিৎসা. অধোগত রক্তপিত্তের ন্যায় । অভিসারের কুটজাষ্টক রজার্শের 

মহোৌধধ। ইহার রক্তক্সাব হঠ্ঠাৎ বদ্ধ কর। কর্তব্য নহে; কিন্তু তাই বলিয়। বিশুদ্ধ রক্তঅ[বও। 

উপেক্ষণীয় নহে। সত্বর রক্তআব নিবারণার্থ অর্শরভ্তহরবটী সেবনীয়। গুষ্টরক্ত 

বদ্ধ করিলে শুল, আনাহ ও রক্তগতরোগ (বীসর্পাদি) উৎপন্ন হইতে পারে 

আমরুলি, নাগকেশর ও উতৎ্পলসাদিত লাজপেয়া পান করিলে, রক্তআাব নিবারিত 

হয়। বেড়েলামূল ও চাকুলেসাপিত লাজপেয়াও তদ্রপ উপকারী । উহ রক্তার্শের 

ন্ুপথ্য। রক্তার্শঃ আমান্তবন্ধি হইলে, কুটজছালের কাগে বা বেলভু'ঠের কাথে /০ 
আন। শুচর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । “বলিতে” ঘোষামুলের প্রলেপ দিলে 

ব্ক্তত্রাব বদ্ধ হয় এবং বলি ক্রমশঃ নিপতিত হইয়। গাকে। আমান্রবদ্ধি রক্তার্শে 

ঘমানীতৈলের প্রলেপ ফলপ্রদ । ইহ। শুষ্কার্শেও ব্যবত হইতে পারে । ঘোষালতার কাথ 

দ্বারা শৌচক্রিয়। ব বলিপ্রক্ষালন কর অর্শোরোগীর পক্ষে পরম হিতকরু । 
নবনীত ও নিস্বধরুষ্জতিলবাট। সেবন করিলে বাতান্ুবন্ধি রক্তার্শ;? প্রশমিত 

হয়। নাগকেশরচ, 9৭, ন্বনীত ও চিনি উত্তমরূপ মাড়িঘ্না লেহন করিলে সর্ধবিধ 

রক্তার্শঃ নষ্ট হয়। পুরাতন অর্শে, দধিসরোৎপন্ন তত্র সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 
রক্তার্শে ছাগভপ্ধ এবং ছাগদ্বত সমধিক উপক্ধরী। স্রাবাধিক রক্তার্শে কৌটজলেহ 
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গণং জীর্ণরক্জর্ণে স্থনিষণ্ন কচাগ্গেরীযত প্রয়োগ করিবে । বক্তবিকৃতির আধিক্য 

গাঁকিলে' কুটজরস ক্রিরা করিবে । ইহার প্রলেপ ুদবলিতে প্রযোজ্য । এই ঁধধ 
ছাগছ্প্ধপহ পান করিয়া, ষধ জীর্ণান্তে ছৃগ্ধশালান্ন ভোজন করিলে বিশেষ ফললাভ 
ভর। জ্বরে খে প্রকার যুতা ও ক্ষেত্রপপ্রটটীর কমায়, অতিসার গ্রহনীতে যেরূপ কুটজ. 
অর্শেও তদ্রপ ভল্লাতক শ্রেষ্ঠ । ভল্লাতক উভয়বিধ অর্শেই প্রশস্ত । উহা শোধন 
করিনা] বাবহার করিতে হর়। অর্ঃ বঠিসিলিগ 5 হইলে, উহার ছেদনার্থ ক্ষারহৃত্র ব্যবহার 
করিবে । ইহাদ্বার। “অর্শোবলি” বাধিপ। বাখিলে উহ ক্রমে ছিন্ন হয়। অর্শের অস্কুর 
ছিন্ন হইলে, যদি তথায় ক্ষত হয় ভবে কলিচণ, নারিকেলটতৈল ও হবুষাপত্ররস একত্র 
মগ্ন করিয়া লাগাইবে। মথব। পুরাতনগ্মত শতধৌতকরতঃ শ্বেতধূপসহ মন্থন 

করিয়া প্রলেপ দিবে । অর্শের অঞ্কুর দূষিত হউণে. শোধনার্ণ ভ্রিফলার কাথে গুগ গুলু 
গ্রক্ষেপ দিয়। পান করিবে । ॥* তোলা গুগগ্ুখু পরক্ষেপা দলে কোষ্ঠ পরিস্কার হয় । অর্শ 
ম।প্রেই অগ্রিমান্দা এবং কোষ্ঠটবদ্ধত। থাকে । কোষ্ঠ পরিস্কার না গাকিলে, অর্শঃ সত্বর 

অএ।নোগা হনব না। রক্ডার্শে কোন্ঠ পর্িক্কারার্থ [পন্থরোক্ত বিরেচনদ্রবা বা উষধ (সেবন 

করিবে । মল বামুর্রের রোপ হইলে “পোগাকে ঈষদঞ্চজলপুর্ণ “টবে” কিছুক্ষণ বসাইয়া 

গরমঞ্জল সহ খবগ্ষার।” একসিকি পান কর।ইসে। অগ্রিমুখলৌহ ও ভল্লাতকলোৌহ 
সন্ধপ্রকান অর্শে হই বাবজত হয় । আমাদের বিশেচনায় অগ্রিমুখলৌহ রজার্শে 
পাধহারের উপযুক্ত নহে । ভল্লাতকলোৌহ যগাযখরূপে প্রস্তুত হইলে, ইহার ন্যায় 

ইষপ অতিবিরল। বরসগুড়িকা। খামে যে উধব শব্দে লিখিত আছে. উহার বাবহার 
দখথিতে পাঙন। যার না) ভবে ইববটী রঞ্তাশের উপযুক্ত বিবেচনা হওয়ায় নিম্বে লিখিত 

১ইল।  গুড়ভল্ল। তক বাবহার করিলে না5পিও প্রধান অশঃ নষ্ট হঘ। বাগুর অত্যন্ত 

পধল্য গ|কিলে, দ্বিতায় গুড়ভল্লাতক ব্যবহার কারবে। দন্ত্যরিষ্ট সেবনে বাঘুর 
গঞ্জলোম এবং আমর ণতিবুদ্ধি ভন 1 সুতরাং সন্প প্রকার অর্শেই উহ1 ব্যবহার কর 

যায় । রূক্তার্শে নিত্যেদিতরস, পঞ্চাননবটা «€ চক্রাখ্যরম ব্যবর্ধত হইয়া 
থাকে । মাণাগ্তলৌহ, বাতরক্ের গুড় চ্যাদিলৌহের ন্যায় অর্পশের ব্যাধিবিপতীত 

গুধধ বলির। ব্যাখ্যাত হর। ৯81 শদার্শে ই এধক উপকারা । অশোরোগে প্রণদধ- 

বটী অদ্বিতীর উষধ। উহাতে পব্বসমরৌপা থাকায় রক্তার্ণে বিশেষ ফলপ্রদ। এই 

এষদ অর্শে।রোগে সর্বত্রই অপ্রা তহত | 

লিউ লেহ। 
কুটজ ছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, ছাঁকিয়।৷ পুন: পাকদ্বারা লেহবত 

হইলে ভল্লাতক ( অভাবে রক্তচন্দন ), বিড়ঙ্গ, তিকট্, শিফলা» বসাপ্রন, রক্তচিতে, ইন্দ্র, 

ব৮, আতৈষ ও বেণস্তঠ প্রত্যেক ৮ তে।ণা, ই্খগড় /৩% সের» খত 5॥ শের মিশ। 
১০- 
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ইয়। নামাইবে। পরে, শীতল হইলে মধু /॥ সের মিশাইয়। রাখিবে। প্রথমতঃ লেহ- 

মধ্যে ঘ্বত তৎপশ্চাৎ গুড় মিশাইয়া, পরে চর্ণ মিশাইতে হয়। অন্থুপান ঘোল, ছুপ্ধ ব। 
শীতলজল | মাত্রা ১ তোলা । ইহাতে নানবিধ রক্তার্শঃ অতিসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয়। 

লুউজল্রজক্পিলম্া ৷ 

কাঁচা কুটজছাল ১২॥ সের, আতন্তরীক্ষ জল (বৃষ্টির জল) ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের. 

ছণাকিয়! পুনঃ পাক করিবে । তন্মধ্যে চর্ণীরত মোচরস ৩ পল. প্রিয়ঙ্গু ৩ পল, বরাক্রাস্তা 
৩ পল ও ইন্দ্রযব ৯ পল প্রক্ষেপ দিবে । তৎপর, দব্বীপ্রলেপবৎ্ গাঢ় হইলে উহা নামাইয়! 
প্রয়োগ করিবে । ইহাতে রক্তার্শ:, অতিসার এবং উভয়ভাগরক্তপিন্ত আরোগ্য হয়। 

স্ুন্নিঅিঞল চাজ্েেনুী স্লতি। 

ঘ্বত/৪ সের, ক্কাথার্থ_অবাক্পুষ্পী ( চোরপুষ্পী ). বেড়েলামুল, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, 

গোক্ষুর, বটশুয়া. অশ্বথশ্ড য়া ও যজ্জডুমুরেরশু'য়া প্রত্যেক ২ পল- জল ১৬ সের, শেধ 
/8 সের, স্বযুণি শাকের রস /৪ সের, আমরুলিরস /৪ সের, কন্কার্থ--জীবস্তী, কটকী. 

পিপুল' পিপুলমূল, যরিচ, দেবদারু, ইন্রষব, শিখুলফল- ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, বসা- 

প্রন. কুফল, চিতেমুল. মৃতা, আটৈষ, প্রিরঙ্ক, শালপাণি, পদ্মকেশর. উৎপলকেশর, 

বরাক্রান্তা, কণ্টকারী, বেলস্তঠ, মোচরস ও আকনাদিপান| প্রত্যেক ২ ভোলা । ইহাদ্বাবা 

অর্শঃ, অভিসার, প্রবাহিক, গুদত্রংশ, গুদগতশোথ ও শল প্রতি আরোগ্য হয। 

স্বশাভ ক্র । 

হরিদ্র চূর্ণ মিখিত মনসানির্য্যাস দ্বাব্র। সপ্তাহকালভাবিত দুঢএই ক্ষারক্ত্র | 

অপ্রিম্ুখ লৌহ । 

তেউড়ীমূল. চিভেমূল, নিসিন্দামূল. মনসামূল, মুিরীমূল ও 'ভুম্যামলকী প্রত্যেক 

১ সের, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের, ছ্াঁকিয়। পুনঃ পাক করিবে । পশ্চাৎ লেহবহৎ হইলে, 

বিড়ঙ্গ ৩ পল. ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ তোলা, ত্রিফলা মিলিত €« পল. শিলাঙ্গতু ১ পল, লৌহ- 
তন্ম ১২ পল, দ্রত ২৪ পল । প্রথমতঃ কলা ঘনীভূতহইলে ঘ্বত মিশাইবে ; তৎপশ্চাৎ 

লৌহ ও শিলাজহু মিশ্রিত করিব চর্ণপমস্টর ও ১২ পল চিনি মিশাইবে এবং গাঢ় লেহবৎ 

হইলে রাত্রিপর্যধিত করিয়া পরদিন ১২ পল মধু মিশাইয়। রাখিবে। মাত্রা ।* সিকি । 

অন্ুপান-- গবাছুপ্ধ । এই উষধ সেবন কালে কাঞ্জিক, বংশাঙ্কুর ও যাবতীয় ককারাদি 

দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে । এই ইউষধ সেবন কালে অপগ্য ব্যবহার করিলে বিপরীত ফল 

হইয়। থাকে । রঃ 

গলা তিন লেশীহ। 

চিত্তেমুল, ভ্রিফলা, মুত পিপুলুমুল, চই, গুল, গঙ্গপিপুলঃ আপাং, ডানকুনি ও 

ভুলসী প্রত্যেক * পল, শৌধিতভল্লাভকবীজ ২০০০ ছুইহাজার, জল ৬৪ সের, 
শেষ ১৬ সের; লৌহপার্রে পাক কনিয়। ছণকিয়া পুনর্বার পাকে চাপাইবে। পরে, 
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উহাতে দ্বত /১ সের, লৌহতস্ম /৬। সের মিশাইয়। পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে 
উহাতে ত্রিকটু, শ্রিফলা, চিতেমূল, সৈন্ধব, বিটলবণ, শান্তারীলবণ, সচললবণ ও বিড়ঙ্গ 
প্রতোক ১ পল চুর্ণীকৃত করিয়া প্রক্ষেপ দিবে । তৎপর বৃদ্ধদারকবীজ ॥* তোলা, তালমুলী 
॥* তোলা, ওল /১ সের (ইহাদের চুর্ণ) মিশাইয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু 
/১ সের মিশাইয়৷ যথোপযুক্ত মাত্রায় (॥* তোলা) প্রাতঃকালীন ভোজনকালে দৃগ্ধসহ 

পান করিবে । ইহাতে নানাবিধ অর্শঃ, গ্রহণী ক্রিমি ও শুল'নঞ্ট হয় এবং শুক্র বদ্ধিত 

হইয়াথাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন । বদ্দি রোগী অতান্ত ছুর্ধল হয় এবং কোনও উষধ 

কার্যাকারী ন। হয় তবে এই ওঁষধ ব্যবহার করিয়। দেখা সঙ্গত । 

ল্লল গুড়িক্। 

শোধিত পারদ 1 এক সিকি, অন্রতশ্ম, বিড়ঙ্গ ও মবিচ প্রতোক ৪" আনা; প্রথমতঃ 

অন্রের সহিত পারদ মিশিত করিয়া! তদনন্তর বিডঙ্গ ও মব্রিচ মিশাইবে । গাঙ্গরাইপঞ্ঞ রসে 

(বন পালঙ্গের রসে) ৭ দিন খল করিঘা (ভাবনা দিয়া) ১ রতি বটা করিবে । ইহ! 

যথোপযুক্ত অন্ুপানে বাবহাধ্য | 

১ম গড্রস্ডকলাতিন্কি। 

শোধিত ভ্ল্ল।তকবাজ ২৯০০ হাজার, জল 5৪ সেন, শেষ ১৬ সের ছাকিয়। পুনঃ পাক 

করিবে । পশ্গাৎ উহাতে গুড ১২॥ সের, দ্বিধারুত শোধিত ভল্লীতকবী্ত ৫০০ পাঁচশত 

নিক্ষেপ করির। পাক করিবে এবং পেহবহ হইলে উহাতে বিফল।, ভিকটু, বমাশী, মুত। 

ও £সন্ধব প্রভোক ২ তোলা এবং দ(রুচিনি, এল[চি, নাগকেশব, ও তেজপাত চর্ণ প্রত্যেক 

২ ভোপা মিশাইবে | মাথা অগ্রিবলান্ুপারে ক্লুমশঃ 1০ ভোলা পর্যাস্ত । ইহা একছটাক 

দুগ্ধ সহ পান করিবে। 

হন্জা হডভ্ডক্লাী তিন । 

দশযুল পপ. বাধুনহাটা, গোক্ষুর- চিতেমুল ও পটা প্রতোক ১ পল, শোধিত 

ল্লাতকবীজ ১০০০ হাঞ্জাব) জল "দম ব্. শেন ১৬ সের ছাকিন্। পুনঃ পাক করিবে । 

তাহাতে গুড় ১২॥ সের, এরগড তৈল . ॥ সের প্র্গেপ দিয়া লেহবৎ হইলে দারুচিনি. 

এলাচি ও মরিচ মিলিত ॥ সের প্রক্ষেপ দিয় পৃব্বরূপ ব্যবহার করিবে । 

পালি । 

দস্তীমূল. চিতেথুল, দশযূল প্রতোক ১ পল- গ্ল ৬৪ সের; পাককালে হরীতকী, 

আমলকী ও বহেড়ার কুটিত নুতনপাত্! প্রতোক ৮ তোল। পরিমাণ নিক্ষেপ করিবে এবং 

১৬ সের থাকিতে নাযাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে- “২॥ সের গুড় মিশ্রিত 

করিয়। ধাইফুল ও লোধদ্বার! লিগ্তমধ দৃতভাণ্ডে মুখ ্দধ করিয়া ১৫ দিন রাখিবে। তৎপর 

উপযুক্ত (২1৩ তোল।) মাত্রায় ব্যবহার করিলে নানাবিধ অর্শঃও গ্রহণী নষ্ট হয়। 

সব্ব্রই ধাইফুল ও লোধপ্রলিপ্তপাত্রে অরিষ্টাদির সন্্রীন কর কর্তব্য । 
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শ্নিকু ল্যান বটি উর পয 

পারদ, তাঁম, লৌহ. অল, বিষ, গন্ধক প্রতোক ১ ভাগ, শোধিত তল্লাশকবীজ চরণ 

সর্বসম | ওল ও মাণের ববরসে পথন ২ তিনবার শাবন। দিয়া ৩ রতি বগি করিবে! 

অন্ুপান-_্বত। এই ওধর্দে কেহ ২ পারদের গ্ভানে রসসিন্দুর গ্রহণ করেন। আমাদের 

মতে তাহা আনলো ম্যহেতু যুক্তিযুক্ত । ভল্লাতকেরঅতাবে রুক্তচন্দন গ্রহণীয় ; তন্বাস্থরে এই 
ওষধ অগুদজান্তক নামে অভিহিত হর । 

গল্ভান্নম্ন লক্া। 

রসসিন্দুর, অল্র. লৌহ, তাশ্রঃ গঞ্ধক প্রতোক ১ তোল।, শোধিত ভলাতক ৫ তোলা, 

৮ তোল। বনওলের রসে মন্দন কাঁরর। ৩ রতি বটী করিবে । অগ্গপান-দ্বত। 

চ্ত্রনাখ্য জস্ 
রসসিন্দন, অন, দগ্ধহ।রক, তাম, কাং্ত প্রত্ভোক ১ ভাগ গঞ্ধচ ভান তল্।তক 

১ ভাগ, ভল্লাতকরখাজের ক্কাথে উত্তমরূপ মদ্দন কর্সিয। « প্রতি খটা করিবে। 

অন্কপান- খ্বত। 
»ণ শা?) €লীহ। 

পুরাতন মাঁণ, পুরাতন ওল. ভগ্প।তকবাজ. তেউড়ীমূল দক্তীমূল, গরিকট্রঃ গিকলা, 

চিতেমুল, মুতা, বিুঙ্গ প্রতোক ১ ভাগ, লৌহ সন্দসম । ০* আন। মাতার ঘ্বত, দ্ধ ব। 

তক্র অন্নুপাঁনে সেব্য। এই ইউষদের লৌহ অ.ধক পুটের হওয়া আবশ্যক । 
অআসস্পজ শন্হজনা । 

মকরপসবজ ১ তোলা, বঙ্গ ॥” তোলা, যবক্ষার ॥* তাল।, কাতানঠের বলে মন্দন করিন। 

২ রতি বটা করিবে । অন্ুপান--ন্বঞ্ঞডুশুকের বূস বা দুব্ব।রূস ২ "তাল।। উপসন্সেবনকাশে 
শাক, অল্প, মংস্য।দি বঙ্জনায়। রি 

1 আলটাহদজৈ। 

ত্রিফলা, ওল- রক্তোত্পলমুল, স্বর্ণমাক্ষিক. বচু স্বর্ণণ লৌহ প্রতঠোক সমহাগ, রৌপ্য 

সর্ধতুল্য ; নবনী দ্বারা পেষণ করতঃ বুটপ্রমাণ বটা করিন্ব। ছারায় শু লপ্রিয়। লইণে 

অনুপান- শাতলঞ্জল। 

জ্ঞা্গ এজ্হাশ্নঞ চিন্কি-ভলা। £ 
বহিবলিগত শুক্ষার্শে প্রলেপাদিক্রির। তাক্ষ হওপা। আবগ্যক। শোধিত মনপাক্ষী? 

হরিদ্রাচুর্ণ যুক্ত করিয়া বলিতে প্রলেপ দিলে অর্শের অস্ষু্ শুদ্ধ হইয়া নিপতিত খর 

এই প্রলেপ অত্যন্ত তাক্ষ ; সুৃতপ্নাং অপহিষ্ধু বাক্তির ব্যবহার্য নহে । ঘোষ।ফলের চ৭ 

বলিতে ঘর্ণ করিলে অর্শের অন্কুর পভিত হন্র। ফলবর্তি ব্যধহাপ করিলেও বাহ্) 

অর্শের অগ্কর পতিত হর । 

অর্শে অতিসার হইলে- বাতাতিপারের হ্টায় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ভদাবর্তের শ্ঠায় 

চিকিৎসা করিবে । বাতগ্নেক্সঅর্শে মৈহহীন তক্র এবং বাতপিত্তঅর্শে বা রক্তার্শে 

সন্নেহ তত্র বিশেষ উপকারী । ইহান্বার। ক্রমশঃ অর্শোস্কুর বিলীন হইলে, পুনর্ধার 
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অদ্কুর হইবার সন্ভাবধন। থাকে ন।। বাতগ্লেম্স প্রধান অর্শ ই শুষ্কার্শঃ নামে অভিহিত হর) 
শ্বতরাং তঙ্ষার্ণে বাতগ্নেম্সনাশক চিকিংস। করা কর্তব্য। ইহাতে কোষ্ঠনদ্ধ হইলে, 
যমানী ও বিটুলবণনুক্ত শুক পান করিবে ।  রুক্তচিতের মূল পেষণ করিয়া একটা 
নৃতন কৃম্তের ভিতরে তিলোতসেধপরিমাণ (পাতল। ) প্রলেপ দিরা শুদ্ধ করতঃ তাহাতে 
থোল ব। দধি প্রন্থত কপ্িন্র। সেণন কর্পিলে অর্শ, নই হয় । গ্বতভরজজিত হরীতকা, তেউড়ী. 
দশ্তীমল ও পিপুল ইক্ষগুড়সুর্ভ করিয়া ৬ক্ষণ করিলে অন্ুলোমনক্রিয়া, এবং নিস্তবষ 
ঈষগতিলচুরণ ও শুল্লাতকবীজচর্ণ একে ভঙ্গণ করিলে অগ্রিবর্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

ইহ] অর্শঃ ও কুষ্ঠনাশক। শুদ্কা্শেই পঞ্চকে।লচুর্ণামশ্রিত ঘোল বিশেষ ফলপ্রদ | বন্যশরণ- 
কন্দ ( বনগশলের মূল ) মুত্তিককা লিপ্ত করিঘ্না পুটপাক বিধানে করীধাগ্রিতে পাক করতঃ 

তৈলও লবণ সহ ভক্ষণ করিলে অর্ণঃ নষ্ট হথ। এই পুটপন্ষ*ুরণ অর্শের উত্কষ্ট ওষধ। 
অর্শে, শরণ বলিলে শর্ধএই পুরাতন বন্যগুল এবং মাণ ধলিলে, পুরাতন মাণ বুঝিতে 

হইবে । পোমাকলের ক্ষারেদক প্রস্থত করিএা। ভন্দার। বাণাকু সিদ্ধ করতঃ পশ্চাৎ্ উহ] 

তে ভৃষ্ট করিয়৷ উপঘুক্ত পরিমাণ গুড় মহ আত্ৃপ্তি ( আকগ। ) ভক্ষণ করিয়। ঘোল অন্ুপান 

কলে ৭ দিনে সহজ অর্শঃ নই হয় । 

শকাকো লক প্রন্ত তি লিলি । ঘখ।দ্রবা শস্স করিস্বা ভক্ষের ৬ গুণ জলে 

২১ বার পরিস্রত কারস। লইশে তাহাকে লারক্গল বলে। নিস্তব রুঞ্ঝতিল বাটা ১পল 

ভক্ষণ করিয়া বণেষ্ট পরিমাণ শাল জল পান কপ্রিলেও অর্শঃ নষ্ট হয় এবং দন্ত দৃঢ় ও শরীরের 

পঈ হইয়। পাকে । পুক্োক্ত এদ গ্তারিই্” বাবহারে আশে মস্থণভা সম্পাদিত হয় এবং 
শ'মশ? উহ] প্রশমিত হইয়া থাকে । স্ুকার্নে প্রণদাগুড়িক। চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, 

অগ্নিমুখলৌহ. বৃহৎ শুরণমোদক, ২য ভল্লাতকগুড়, মাণাদিলৌহ এবং 
কাঙ্কায়নমোদক বাবহাপ করিবে! পুকন্বোজ্ঞ পঞ্চাননবটা ও নিত্যোদিতরস 
শুক্ষর্শেও ফলপ্রক। ঠহাত পিপ্ললা।দ্যতৈল বা কাসীসাদ্যতৈল “বলিতে” মালিশ 

করিলে । চাঙ্গেরাদ্বত পান করিলে পুরাতন শুক্কার্শঃ প্রশমিত হয় | শষ্কার্শে ভল্লাতক এবং 

সুক্তার্শে কুটঙ্গ ও রক্তচন্দন সমাধক ফলপ্রদ | 

আঁওননলক্তি | বগা 9 এঞ দ্বারা পাক করিদ্।। ঘোনাফল চুর্ণ প্রক্ষেপ দির পাক 

কন তঃ বস্তি প্রস্থত করিবে । ইহা গুদদ্বারে ধারণ করিবে । 

হা শনল্টা গু ডিল । 

5১ ৩ পল, মরিচ *« পপ. পি !ল ২ পল. চষ্ ১ পণ. তালাশপ এ ১ পল, নাগকেশ 

॥ তোলা, পিপুলবূল ২ পল, তেঙ্গপাত। ৯ তোলা, ছোট এলাচি ২ তোল।, দারুচিনি 
১ (ভোগা. বেণ।মূন ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় /৩দ সের একর মন্গন করিয়া ॥* তোলা 

মাঞায় ব্যবহার করিবে । আহারের অবাবহিত পৃ্বকালে ইউষধ সেবনীর | ওধধ সবনাপ্তে 

আহার করির। বাত ককে-_মদ্য, ধ|তে মাংসযুয” পিত্ত ছুপ্ধঃ কফে মুগের যুষ এবং বাতকফে 



৪৮ ফলিত চিকিতুসাবিধান । 

- গরমজলপান করিবে । কেহ২ বলেন ওধধ সেবনাস্তে এ সকল অন্পান করিয়া আহার 

করিবে । অর্শঃ পিস্তান্ুবন্ধ বা বিবদ্ধতাযুক্ত হইলে শুঠ স্থানে হরীতকী ব্যবহার করিবে । 
শাহান মোচন 

হরীতকী € পল, রুঞ্জীরে ১ পল, মরিচ ১ পল, পিপুন ১ পল, পিপুল মূল ২ পল. 

চই ৩ পন, চিতে &পল, শু ঠ ৫ পপ, ববক্ষাপ্র ২ পল, ভল্লাতক '* পল, ওল ১৬ পঙ্গ, 

পুরাতন গুড় সব্ব দ্বিগুণ । যথ৷ বিধানে মোদক প্রস্তত করিয়া ॥* !তালা মাত্রায় সেব্য। 
অগুপান-_ ঘোল ব। জল। 

ব্রহশ্ স্ুল্। ম্লোদন্। 
ওল ১৬ ভাগ, চিতে ৮ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ. মরিচ ২ ভাগ, ্রিফলা, পিপুল, পিপুলমূল, 

তালীশপঞ্র, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক & ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ. বুদ্ধ- 

দরকবীজ ১৬ ভাগ. দারুচিনি ও এলাচি প্রতোক ২ ভাগ, পুরাতন গুড় সব্বদ্ি গুণ। 

মাত্রী।* সিকি হইতে ॥* তোলা পর্যান্ত । অনুপান--গরম জল | ইহাতে অর্শঃ. শোথ, গ্রহণী. 

অগ্রিষান্দ্য, প্লীহা ও যকৎ আরোগ্য হয়। এই ওঁধপ্র ব্যবহার করিলে গুরুপাক দ্রব্য. 

বৃষ্য ও বলকর দ্রব্য ভোজন করিবে । অনাথ! অনা উপপর্গ উপস্থিত হইবার সম্ভ।বন] | 

চত্ক্রপ্রন্ড। গুড়িজ্চা। 

বিডুঙ্গ। চিতেযুল, ত্রিকটু, ভ্রিফল1, দেবদারু, চই. চিত! পিশুলমুলশ. মৃত, শটী- বচ. 

স্বর্ণম[ক্ষিক. সৈদ্ধব. সচললবণ, যবক্ষার) সাচিক্ষান, হবিদ্রা দারুহপ্রিদ্রা, ধনে. গজপিপুল 
ও আতৈধ. প্রত্যেক ২ তোলা, শিলা দ্রুত ৮ পল, গ্ুগৃগুলু ২পল লৌহ ২ পল, চিনি & পল. 

বংশলোচন ১ পল. দস্তীমূল, 'ভেউডীমূলঃ দারুচিনি. তেজপাত ও এলাচি মিলিত ১ পল, 

শোধিত শিলাজতু এৰং গুগ্গুলু উভয়ে মিশাইয়। পশ্চ।২ চর্ণ সকল মিশিত করতঃ বটা 

করিবে । বদ্ধ বৈদ্যগণ এই ওধধে ১ পল কজ্জলী বা স্ব্ণসিন্দর এবং ১৯ পল অল মিশিত 
করেন। মাত্র। ৪ রতি হইতে | ভোলা পর্যান্ত । অগ্ুপান-দ্রত ও মধু। ইমপধ সেবনাণ্ে 

দোষাগ্রসারে তরু. দধিমণ্ড. ছ্বাগদ্প্ধ, জাঙ্গলমাংসযুব. দগ্ধ বা শীভলজল অনুপেষ্ব। 

হহ। অর্শের উত্কৃষ্ঠ বৃষ উষধ। 
স্পপ্পল্যাচ্টা তল। 

মুঙ্ছিত তৈল ./8 সের. কন্ধার্থ_পিপুল যষ্টিমধূ. বেলশু ঠ- শুল্ক, যদনফল. বচ, 

কুড়. শটা, পুষ্ষপ্রবীজ, ( অভাবে-কুড় ) চিতেমূল ও দেবদারু মিলিত /১ সের; পাকার্থ 

জল ১৬ সের, দুগ্ধ ০৮ পের। ৰ 

সু্ভন্তেজ-_ব্চাহ্লীসাছি তল । 

মুঙ্ছিত তৈল /% সের ; কন্ার্থহীরাকস, হরিতাল, সৈন্ধব, শ্বেতকরবীর যুল, বিড়, 

নাটাকরঞ্জ, ঘোযামূল; জামছাল. আকন্দমূল; শতমুলী. দ্তীমূল, চিতেমূল, শ্বেত আকনোর 

দুগ্ধ ও মনসাছুদ্ধ মিলিত /১ সের । পাঁকার্থ জাল ৯৬ সের। 



ফলিত চিকিতসাবিধান। ৭৯ 

ল্রশ্তলর্শেল্র ম্ুন্টিন্নোগ--ছই তোলা আকনাদি পাতাররস চিনি মিশাইয়! 
প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তজাব ত্বরায় নিব।রিত হয়। 

সখা ডুমুর ওল, মাণ, ঘোল, ছুপ্ধ. মহ্ুর বা কাচ! মুগেরভাল, স্ুযুণিশাক. আমরুলি- 

শাক. ঘ্বত ইত্যাদি । অপিচ রক্তার্শঃ যদি বাতপ্রবন হয়, তাহ] হইলে তিক্তাদি পিততনাশক 

ক্রিয়ায় রক্তত্রাব নিবারণ হয় না। তাদৃশ অবস্থায় বাতনাশক ক্রিয়াই সমীচীন এবং 
তদবস্থায় বাতনাশক তরুণ সুরা পান ও পলাণ্ড, সেবন বিশেষ উপকারী । ইহাতে সত্বর 

রক্ত সংগ্রহ হইতে দেখ। গিয়াছে । এই অবস্থায় লঙ্কার পরিবর্তে পিগ্ললী এবং সৈন্ধবসাধিত 

তরুণ ছাগযাঁংসযুষ পরম হিতকর । 

অঅস্পথা--মলমূত্রের বেগধারণ, সত্রীগমন, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ. শকটারোহণ, 
উৎ্কটক তাবে উপবেশন, যথাযথ দোবপ্রকোঁপক অন্লাহার, দূষিত বা পর্য্যঘিত দ্রব্য. 

গ্ুকুপাকদ্রব্য. অন্ন, শাক, মৎস্য, ঝাল, অভিরিক্ত লবণ ইত্যাদি | 

অআহ্দ অন্রিল্মা্ক্যা্িক ভিসল্কি--হলা | 

বিষ্টব্ধাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ. আমাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ ভেদে অখ্িমান্দা ৪ প্রকার। 

শিষ্টন্বাজীর্ণে বাতনাশক, বিদগ্ধাজীর্ণে পিত্তনাশক, আমাজীর্ণে শ্রেম্মনাশক ও রসশেষাজীর্ণে 

রসপাচক ক্রিয়া করা কর্তব্য । ৪ প্রকার অঙীর্ণের সংক্ষেপ লক্ষণ। যথা-_ 

“মাধুর্্যমন্ং গভমামসংজ্ঞং, বিদগ্ধসংজ্ঞং গতময়নভাবং, 

কিঞ্চিৎ বিপকং ভূশতোদশ্লং, বিষ্টবমাবদ্ধবিরুদ্ধ বাতং, 

উদগারশুদ্ধাবপি ভক্তকাঙ্জা, ন জায়তে হৃদ. গুরুভাচ যসা. 

রসাবশেষেণতু সপ্রসেকং চতুর্থমেতৎ প্রবদন্তাজীন।”" 

নিম্নলিখিত কারণে লঘুঅন্নও অজীণতা। প্রাপ্ত হয়। যখী_ 

“অভ্যন্থুপানাৎ বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্লবিপর্ষ্য্বাচ্চ, 

কালেপি সাম্ধ্যং লথুচাপি ভুক্তং অন্রং ন পাকং ভঙজতে নরস্য” । 

“ঈর্যাভয়ক্রোধপরিক্ষতেন লুন্ধেন কগ দৈগ্ভনিপীড়িতেন । 
প্রষ্বেবযুক্তেনচসেব্যমানং অন্নং ন সম্যক পরিণাম মেতি”। 

5কিৎসিভাধা য়ে লক্ষণ ব্যাখ্য। নিশ্প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় লিখিত হইল না। 

**বরোগাঃ সব্বেপি মন্দেগ্রৌ” । 

"“সারমেকং চিকিৎসায়াং আদা বগ্নেরুদ্দীপনং” 

অর্থাৎ অজীর্ণ হইতে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং অজীর্ণ দুর হইলে 
নানাবিধ ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যার । এজন্য অগ্নিমান্দ্যের প্রতি বিশে দৃষ্টি রাখা 

কণ্ভব্য। এই অজীর্ণ হইতেই আশ সাংঘাতিক বিশ্ছচী, বিলম্বিকা এবং অলসক উৎপন্ন 

হয়] থাকে । সাধারণতঃ আমাজীর্ণে লঙ্বন্স, বিদ্ঞ্কাজীর্পণে--বমন, বিষ্ব্াজীর্ণে_ম্বেদ ও 
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রসশেষাজীর্ণে-নিদ্রাই প্রশস্ত । যথা 

বায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতক্লান্তানতিসারিণঃ 

“শ্লশ্বাবতঃ তৃষাপরিগতান্ হিন্কামরুৎপীড়িতান্. 

ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশুন্ মদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাগীণিনঃ) 
রাত্রো জাগরিতানু নরান্ নিরশনান্ কামং দিবাশ্বাপ যেহ।” 

এস্থলে রসশেষাজীর্ণ ই রসাঙগীর্ণনামে অভিহিত হইরাছে। এে।কে।ক্ত ব্যাক্তমনকে 

যথেষ্ট পরিমাণ িবানিদ্র। করাইবে । 

অহা নিউক্াত্জীর্ন ছিন্ন £ 

এই বেগে স্বেদ প্রদান করি, ইপসন্ধব্লবণপহ গরমজল পান করাইবে। ইহাতে 

রুক্ষষ্বেদ ব্যখহাধ্য নহে। বজক্ষার ঈমদৃন্ঃজলপহ পান করিলে শল ও আাঝান শাঘ্ 

নিবারিত হন্ন। অধিক আধ্ান হইলে হিং, £ধদ টু ক ৈস্ষণ কাঞ্জিতে পেবণ কত্ির। 
পেটে প্রলেপ দিয়া নি্র। থাইবে। কেহ ২ বিষ্টবাজীণে, হিঙ্গ, স্টকচ, এট বাবার কষেন; 

কিন্তু আমরু। উহার পক্ষপাতা নহি। আমাদের মতে এইরূপ বস ভ[ক্ষরলবণ 

ব্যবহার করা কর্তবা। সিন্ধুহরাতক। সেবনে ভুক্তবা পরিপাক প্রাপ্ত হইর। সন্ধর আগা 

নাদি হিরেহিত হয়। ভ্দ্াহকা ও দাটিম গুডুপহ তক্ষণে বৈষ্টন্ন(জীর্ণ, বা ভপনও পিপণা 
গুড়সহ তক্ষণে বিদদ্ধাজীর্ণ, হরাতকী ও শ্বঠ গুঠসহ ভক্ষণে আমাঙ্গার্ণ প্রশমিত হন । 

অপর। সগুড হরীতকা, সগডও পিগলীঃ সহ 5 ও সগুড় দাড়িম ভঙ্গণ করিলে ঘন।ক্মে 

বিষ্টক. বিদগ্ধ, আম ও রসশেপাঙ্গার্ণ নই হয় । এইরোগে শার্দ,লকার্জিক "নেন 

উপকারী । ইহাতে আগ্মান অতিসহর শিবাদ্রত হহয়। নোনা প্রন্গাতিঙ্থ ভইযানাকে ! 

রোগার কোষ্ঠবদ্ধতা ন। থাকিলে অগ্নিসুখচর্ণ খ্যবহার করিবে । সাধানণ অগ্ুপান 

কাজি, শ্ুদ্ধবাতে--দধি সামনাক্ঠ ণ।ককে গরমঙ্গল। কো্ঠবন্ধত। গাকিণে -ভাঙ্কর, 

লবণ ব৷ বজ-ক্ষার প্রঘোগ পরি । পথ্যাত্রিক দসবনে সকল প্ররার অঙ্গার্ণ ই 

প্রশমিত হর । ইহ। অবস্থতেকে ভি হন গক্পানে ব্যবঙগগত ভইতে খারে। সাধাপণ 

অন্তুপান গরমঞ্গল চিগ্ত বিইম। দা? কাগগিপহ বাবহার করাই খেতগচর। এই বন -শান্।ন, 
বাতগুল্ম ও খুলে বিশেষ ফলপ্রদ। গ্রহণীরোে।ক্ত চিত্রকাদিগুড়িকা ক্যাৰকাদি 
অগ্র্পানে প্রযুক্ত হইলে বিশেষকললাহ হর । এই টপস আমাজার্ণ ও বসখেষাজীর্ণে 
পরম হিভক্ষর। নিষ্টন্ধাার্ণে বৃহৎ অগ্রিকুমার, মহাশহ্ববটা ও শএগবটী অতীব 

হিতকর ; কিস্ক ইহারা সক্োচক । আমাগ্ুবন্ধ বাযুজ!নত অঙীর্পে. !বশেষত: জরাদি 

প্রুঁউপসর্গ থাকিপে বুহুৎ লবঙ্গ দিবটা প্রযোগ করিবে । শখ্বভ্ন লে] রস ও সৈন্ধবসহ 

সেবনে বানাক্দীর্ণ নঙ্গর নষ্ট হয় । টির 
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িন্ধুহল্রশতক্কী । 
সৈন্ধব, হুরীতকী, পিপুল ও রক্তচিতেমূল প্রত্যেক সমতাগ । মাত্রা ৪ রতি হইতে ৬ 

রতি। অন্ুপান-_গরমজল । 

স্পালদল কলাঞ্ডিক্ি। 
পিপুল, আদা, দেবদারু. চিতে. চই, বেলশু*ঠ, যমানী. হরীতকী, শু'ঠ, বনধমানী, ধনে, 

মরিচ, জীরে ও হিং প্রত্যেক ১ ছটাক, জল /৭ সের. ব্রিভাগ শেষে ন।মাইয়া সর্ধপ তৈলে 
সম্তলন করতঃ ছা কির নূতন মৃ২পাত্রে রাখিবে। পণ্চাৎ তাহাতে জীরেচ,র্৫ এক ছটাক 
ও শোধিত হিং এক ছটাক মিশাইয়। যুখ ঢাক! দিবে এবং উহা অশ্লীতাবাপর্ন হইলে 
ছাকিয়া ব্যবহার করিবে । মাত্রা ২ তোল1। ইহাতে আম, অতিসার, গ্রহণী, শোধ, 
গুল্ম) অর্শঃ ও শ্রল নষ্ট হয় । 

। 

অগ্রিম্ুুখ ছে । 
শোধিত হিং ১ তাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ তাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, 

হরাঁতকী ৬ ভাগ, চিতেমূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ তাগ। এইচ বাতহর, শ্নেম্মহর,. আমনাশক 
ও পরিপাচক। ইহা রসশেষাজীর্ণেও ব্যবহৃত হয় । মাত্র! /* আন । সাধারণ অন্ুপান-_ 
গরমজল। এই ওঁষধ অতিসারে বিশেষ ফল প্রদ | 

জ্ঞাত্কলল লন্বী। 

পিপুল, পিপুলযুল, ধনে, কষ্ণজীরে, সৈন্ধব, বিটুলবণ, তেজপাত, তালীশপত্র, নাগ- 
কেশর প্রত্যেক ২ পল, সচললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরে, শুঠ প্রত্যেক ১ পল, দারুচিনি 

॥ তোল!, এলাচি ৪ তোল! করকচ্/১ সের, অস্ন দাড়িমফলের ছাল /॥ সের, অল্নবেতস 
২ পল। মাত্রা ।" সিকি তোলা । অনুপান-_-অবস্থা বিশেষে কাজি, ঘোল., গরমজল 

ইত্যাদি । ইহা প্লীহনাশক | 

গখ্যাভ্রি্। 

হরীতকী, পিপুল ও সচললবণ প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা 1০ সিকি তোলা । অন্ু- 
পান-__-জল, উষ্ণজল, ইত্যাদি । 

ল্রহুত্ত অলিকুুস্নাল্র লঙ্ন। 
পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ, সে।হাগ। ২ ভাগ, ত্রিফলা ঘবক্ষার, ত্রিকটু ও পঞ্চ 

লবণ প্রত্যেক ১ ভাগ। আদারসে ৭ বার ভাবন] দিয়া ৪ রতি বটী করিবে । অন্ুপান- 

আদারসপ বা গব্মজল । 

». ০০১৩] লটী । 

পাব্রদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৩ তোলা. বিষ ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, শঙ্গভন্ম ১২ 

তোলা, শু'ঠ, সাচিক্ষার. হিং পিপুল, সজিনামূলের ছু, সচললবণ, বিটলবণঃ করব ৮ 
লবণ ও সাম্ভারি লবণ প্রত্যেক ৮ তোল1। কাগজী লেবুর রসে ভাবন! দিয়! ৪1৫ কৃতি 
বট করিবে। কেহ কেহ সজিন। ছালের পশ্রবর্তে ইসন্ধবলবণ ব্যবহার করেন ট.ক। 

*৬ ৯. 
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কারের মতে সৈন্ধব লবণই ব্যবহার্য ; কিন্তু সঞজজিনামূলের ছাল আগ্নের হেতু অন্ুৎকষ্ট 

নহে। সাধারণ অন্রপান--গরমজ্জল | অতিসারে _শীতলজল, চাউলধোয়া জল প্রভৃতি । 

হহাপ্ণ লজ । 

শঙ্খতন্ম, পঞ্চলবণ, ঠেঁহুলের খোসার ক্ষার, ত্রিকটু, হিং বিষ, প।রদ, গন্ধক প্রত্যেক 

সমভাগ । - আপাংএর ক্াথে, রক্তচিতেমুলের কাথে, কাগজ লেবুর রসে ক্রমশঃ ৭ বার 

করিয়! পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া, পশ্চাৎ অশ্বর্গ দ্বারা একত্রে ভাবনা দিবে । অগ্রবর্গ 
যথা _অশ্লবেতস, গোড়ালেবু* টাবালেবু, টুকাপালং, কীচান্ঠেতুল, স্েতুলপাতা' পাতিলেবু, 

আমরুলি, পাকা দাড়িম, পাক! করমচা, জামির ও কুলশুঠ। ইহাদের ক্কাথে ও স্বরসে 

মিশ্রিত করিয়া ভাবনা দেওয়া কর্তব্য । অর্থাৎ যাহাদের কাথ হয় না তাহাদের স্বরস 

কাথ মধ্যে মিশাইয়া একত্রে ভাবনা দিবে । অয্নবর্গের মধ্যে কোনও দ্রব্যের অতাব 

হইলে, তৎ্পরিবর্তে গেডালেবু বা চুকাপালং ব্যবহার করিবে । কেহ কেহ এই ওষধে 

লৌহ ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ মিশ্রিত করেন। ইহ জীর্ণকার রোগর পক্ষে সুফলপ্রদ | 
ইহার বটা ৪ রতি । অন্ুপান-__পৃব্ববহ। ইহাও অতিসারে ব্যবজত হয়। 

হর লল্লজ্কাছি লা । 

লবঙ্গ, জায়ফল. ধনে. কুড় সাদাজারে, কালজীরে, প্রকট, প্রিফলা, এলাচি, দারুচিনি, 

সোহাগ]. কড়ি, মুতা. বচ যমানা. বিট লবণ ও সৈপ্ধব প্রত্যেক ১৯ ভাগ, পারদ, গন্ধক, অন্র 

প্রত্যেক অর্ধভাগ. লৌহ ১ ভাগ, পানরসে মন্ধন করিয়া ও রতি বটা করিবে। ইহ 

সক্কোচক। 

হ্-ীলক্গা। 

শু ঠ. লবঙ্গ. মরিচ. চিতেমূল, প্রত্যেক ২ তোল।- স[চিক্ষার & ভোলা, যবক্ষার ৫ ভোলা. 
সোহাগা ৭ তোল।. পঞ্চলবণ ১৫ তোল। | লেবু রসে ভ।বনা দির! « রতি বটা করিবে। 

এই ওঁধধ গরমজল সহ সেব্য। 

পথ্য ।- এই অজীর্ণে হিং এবং সচললবণযুক্ত ঈবদৃষ্ত অন্লমণ্ড অতীব হিতকর। 

অন্নমণ্ড প্রস্তত বিধি । যথা__-তগুল ২ ভাগ, মুগ ডাইল ১ ভাগ, আটগুণ ঘোল ও 
জলসহ পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তত করিবে । পশ্চাৎ্ তৈল: হিং সৈন্ধব, ধনেচুর্ণ ও ত্রিকটু 
চুর্ণ দ্বারা সংস্কত করিঘা] তদনন্তর্ন হিং ও সচললবণ সহ পান করিবে । ইহাতে কমল।- 

লেবুর রস, বেদানারস, কিস্মিস্. পাণিফল? ঘোল ও অন্যান্ত লঘুপাক দ্রব্য হিতকর । 

অপথ্য-_ছুপ্ধঃ অন্নঃ গুরুপাকদ্রব্যঃ কাচাকল। আলু, মাংস ইত্যাদি । 

অল হ্িদিহ্দাত্দীন্ন জিল্কি-ভলা। £ 
আহারের পর 'অস্্ উদ গার হইলে, তৎক্ষণাৎ ১ গ্রাস শীতলজল পান করা বিধেয়। 

তাহাতে বিদগ্ধ পিস অধোগত হইয়া থাকে । আহারান্তে অয্লোদগার হইয়। ধাহার 



ফলিত চিকিতসাবিধান। র 

হৃদয়, ক ও পেট দাহালিত হর, তাহার পক্ষে কিস্মিস্, চিনি ও মধুযুক্ত হরীতকীভক্ষণ 

বিশেষ হিতকর | যে রোগীর পূমনির্গমবৎ উদগাঁর উঠে, তিনি বিদগ্ধাজীর্ণবান্ হরিতকী- 
যোগ সেবন করিবেন। উহা সকল প্রকার বিদগ্ধাজীর্ণেই ব্যবঙ্গত হয়। ইহাতে 
চিত্রকগুড় বিশেষ ফলপ্রদ। নাসারোগের চিত্রকহরীতকীর মধ্যে আমলকীর রস 
উঠাইরা! দিলেই চিত্রকগুড় হয় । অন্্পান-থাতল জল। বৃহদগ্রিকুমার রস, 
সিন্ধুহরীতকী. পথ্যাত্রিক, ভুবনেশ্বর, বৃহদগ্রিমুখচুর্ণ ও অল্পিত্তারিচু্ণ 
বদগ্ধাজীর্ণে ব্যবহার করিবে । এই অনস্থার ভাঙ্করলবণ ব্যবহার নিবিদ্ধ নহে; কিন্ত 
উহা! অয্লোদ,গারের সময় ব্যবহার্সা নহে। ইহাতে আহারান্তে কোনও পাচকওবধ সেবন 
কর। নিতান্ত আবশ্বুক। কোন্ঠবদ্ধ থাকিলে অবিপন্তিকরচুর্ণ এবং কোষ্ঠ পরিস্কার 

থাকিলে অগ্রিমুখচুর্ণ ব্যবহার করিবে | 

হলীভতবকসিজোগ | 

হপাতকী ও পিগ্ললা ধান্িতিযোদকে (অভাবে র্কাজিতে ) সিদ্ধ করিবে । তৎপর 

তহাতে উতয়ের যোডখাংশ হিং ও চতুর্ধাংশ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া একআন। মাত্রায় 

গাতলজল সহ পান করিবে । | 

লহন্প্রিম্ুুখছের্শ । 

নাচিক্ষান, যবক্ষার, চিতেমূল, আকনাদিপাতা, করুপ্মুলেবছাল, পঞ্চলবণ, ছোট- 

এল চি, তেজপাত-. বামূনহাটা, নিডুঙ্গঃ ঠিং. কুড়, শটা, দকুহরিদ্রা, ভেউড়ীমূল, মুতা, বচ, 

ইন্দধব, আমলকী, ভীরে, মহাদা, (অশ্াবে-- অগ্পধেতস) গজপিপুল, ক্ুষ্ণজীরে, অশ্নবেতস, 

পুরাতন তেতুল, যমানী, দেবদারু. হদ্দীতকী, আটতৈম- বৃদ্ধদীরকবীজ, হবুষা, সৌদালের 

আঠ।, তিলেব্রক্ষার, ঘণ্টাপারুলিক্ষার: সঙ্গিনাক্ষার. কুলেখাড়াক্ষার, পলাশক্ষার ও পুরাতন 

মণ্খরভন্ম প্রতোক সমত!গ. টাবালেবুর রসে, শুক্তে (অভাবে--কীজিতে ) ও আদারসে 

যথাক্রমে ৩ বার করিয়া! ভাবনা! দিগ়্া শুঞ্চ করণানগ্তর চর্ণ করিয়া লইবে। মাত্র! /« 

এক আনা । অনুপান -_গ্রাতলজল । ইহাদ্বারা নানাবিধ অজীর্ণ, উদর, প্লাহা,যরুৎ ও অন্ত দ্ধি 

আরোগ্য হয়। 
পথ্য-_ক্ষু্ব জীবিতমতস্তের ঝোল ও পুরাতন সরু তগুলের অন্ন, বন্কাছধ ও মিশ্রি 

ইত্যাদি। বিদগ্ধাজীর্ণে বা! অস্্পপিন্তে মধুসহ ছুপ্ধপান করিবে ; কারণ তাহাতে উহা অস্তা- 

প্রাপ্ত হইতে পাবে না। 

অপথ্য-_ঝাল, অস্ত্র, উত্তাপসেবন, গুরুপাকজ্রব্য, শাক, € মুগ, মন্ত্র তিন্ন ) ডাল 

ইত্যাদ। 



সপ্তদশ সন্ত পশিপপীনলীশিলা লি 

৪৮ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

অসহ্প আহ্বাভ্জীর্ল চিল্কি-হলা 
প্রথমতঃ বচ ও সৈন্ধবযুক্ত গরমজল দ্বারা অথবা বচণাধিত অর্দশৃত সৈদ্ধবযুক্ত 

গরমজল দ্বারা রোগীকে বমন এবং তৎপশ্চাৎ লঙ্ঘন করাইবে। ইহাতে পঞ্চকোল- 

যোগ, সিন্ধৃহরীতকী, অগ্রিমুখচুর্ণ, ভাক্ষরলবণ, চিত্রকগুড়িকা. হুতাশনরস, 

অগ্নিকুমাররস, চতুঃসম, ভুবনেশ্বর, শঙ্গবটী ও মহাশঙ্খবটী প্রয়োগ করিবে 
অন্ুপান- সর্বত্রই গরমজল। সিন্ধুহরীতকী, পথ্যাত্রিক ও ভাক্করলবণ ভেদক এবং 
চতুঃসম ও ভুবনেশ্বর ভিন্ন অন্ঠান্ ওষধ সক্কোচক। 

পঞ্চকোল যোগ । যথা ।-_পঞ্চকোল, মরিচ; দারুচিনি ও তেজপাত প্রত্যেক 

সমভাগ. মাত্র ৪1৫ রতি, গরমজল সহ সেব্য। 

ভহত্ঞাস্ণজ্স জর । 

পারদ, গন্ধক ও সোহাগণ প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ. মরিচ ৮ ভাগ. লেবুর রসে 

মন্দন করিয়া ৩ রতি বটা করিবে । অন্ুপান--গরমজল প্রভৃতি । 

অঅগ্রন্ুুন্নাল জাল 
পারদ, গন্ধক ও নোহাগ। প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ, কড়িভন্ম, শঙ্খতম্ম প্রত্যেক ৩ তাগ, 

মরিচ ৮ ভাগ। শপ" গৌড়ালেবুর রসে মদ্দন করিয়! ৪ রতি বটা করিবে । এই ওধধ 

গ্রহণীতে ও প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-গরমজল । 

চ্ক্ড৪স্নস্ন | 

যমানী, সৈদ্ধব, হরীতকী ও শুঠ প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা %* হইতে ।০ আনা 

অন্থপান-__গরমজল। ইহাতে আমশল নিবারিত হর। 

পথ্য-_-আদ।. খই. মিশ্রি, আগ্নেয়দ্রব্য ও স্ুপাচ্য লবুদ্রব্য প্রভৃতি । 

অপথ্য-_ক্রেদিপদার্থ, মিষ্টদ্রব্য. জলীয়দ্রব্য, অল্নদ্রব্য ও গুরুপাকদব্য প্রভৃতি | 

শসত্ধ আ্রহ্নতশ্পম্লাভ্জীন্ন চিন্কি-ুতলা £ 

আহ্বারের পূর্বে হরীতকী ও শ্ু'ঠ সমাংশে গরমজলসহ তক্ষণ করিয়া হিতকর লবুপথ্য 
ভোজন করিলে, এই অজীর্ণ প্রশমিত হয়। ইহাতে পথ্যান্রিক, চিন্রকগুড়িকা, 

অগ্রিমুখচুর্ণ, সিন্ধুহরীতকী, চতুঃসম, পঞ্চকোলযোগ ও শঙ্খবটা 
ব্যবহার করিবে। অনুপান__নাগকেশরের অর্দশৃত গরম জল, অভাবে__কেবল 
গরমজল | ইহাতে অত্যন্ত লপুঅন্ন ভোজন করিবে । আমাজীর্ণের পধ্যাপথ্যের 
ম্যায় ইহার পথ্যাপথ্য জ্ঞাতব্য । “ইহাতে বহিবাগ্ঠু সেবন নিষিদ্ধ এবং দিবানিপ্রী। 

এিশ্গত্য | রী 



ফলিত চিকিৎসাবিধান । ৮৫ 

অঙ্গ আভ্যঞ্ি ভিন্কি-৩লা £. 
২ তোলা যজ্ঞডুমুরের ছাল. নারীছুগ্ধে পেষণ করিয়া নারী হুদপ্ধপহ পান করিবে । যজ্ঞ- 

ডুমুরের ছাল ৮ তোল। এবং তদন্ুরূপ তগুল নারীছুপ্ধসহ পাক করিয়] খাইতে দিবে । অধিক 

পরিমাণ মহিবী ছুপ্ধ পান করিলে অতাযগ্নি নষ্ট হয় । আহারান্তে দিবানিপ্রী, গুরুপাক ও 

শ্লেশ্বকরদ্রবা সেবন, চালিতার অন্ন, পূর্বের আহার পরিপাক না হইতেই পুনর্ভোজন, 
দধি, মাংস, লুচি, রুটি, কীচাকলা, আনু প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ ইত্যাদি অত্যন্সি 
রোগীর পথ্য স্বরূপ এবং ওষধরূপে গণনীয় । ইহাতে কদাচ শূন্তপেটে থাকিবে না এবং 
আক ভোজন করিবে । 

শহ্প শ্বন্কালন্পতৃহন্কষা চিল্ন্কি-৩লা £ 
“্বল্পং যদ1 দোষবিবদ্ধমামং, লীনং ন তেজঃপথ মাবণোতি। 

তবত্যজীর্ণেপি তদা বুভুক্ষা, সা মন্দবুদ্ধিং বিষবন্িহস্তি ৷” 

ইহাতে পথ্যান্রিক, সিন্ধুহরীতকী, পঞ্চকোলযোগ, চিত্রকগুড়িকা, 
অগ্নিমুখচুর্ণ ব। হুতাঁশনরস ব্যবহার করিবে । অন্রপান- নাগকেশরের অর্শৃত 

গরমজল । সর্বপ্রকার অঙজীর্ণেই বরাক্রিভোজন এবং গুরুপাকদ্রব্যসেবন নিবিদ্ধ। 

ভোজনের পূর্বে, বিশেষতঃ-_অগ্রিমান্দ্যে, আহারের পুর্বে লবণ ও আদাসেবন হিতকর । 
তাহাতে জিহ্বাকণ্ঠের বিশুদ্ধি, মুখেরুচি এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহার পথ্যাপথ্য 
রসশেবাজীর্ণের ন্তায়। নাগকেশর এবং চিতেমূল এইরোগে প্রশস্ত । 

ভহ্খ ল্তি্্ী চিল্লা £ 

এই পীড়। অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা অতি ভয়ানক এবং সংক্রামক ব্যাধি । 

ব্যাধিপ্রভাব বশতঃ, এইরোগে শরীর বিষাক্ত হয়। বিষ, রূক্তকে দূষিত এবং জলাকারে 

পরিণত করে এবং তন্নিবন্ধন জলবৎ তেদ হইতে থাকে । এই সকল কারণে, রোগী 

সত্বর অত্যন্ত দর্র্বল হইয়া পড়ে এবং শরীরের উষ্ণতাও সহসা কমিয়া যায়। এতদ্বযতীত 

রোগীর শিরাসমূহ বিকৃত হইয়া উঠে__ক্ষয়হেতু বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হয় এবং বায়ু ও শির! 

সঙ্কুচিত হয় বলিয়া রোগীর হাতে পায়ে খিল ধরিতে থাকে । ডাক্তারের ইহাকে 

“কলেরা” নামে অভিহিত করেন । ,ইহাকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। 

১ম প্রকারে ভেদ ও বমি হয়, ২য় প্রকারে কেবল বমি হয়? ৩য় প্রকারে ভেদ হয়। 

সচরাচর ১ম প্রকার বিস্চিকাই দৃষ্ট হইয়া থাকে । . এই ব্যাধি বাতপ্রধান। ১ম বার 
ভেদ হইলে তাহাতে ছাকড়া২ং মল নির্গত হয় এবং উহাতে জলীয় ভাগ মিশ্রিত থাকে অধিকন্ত 

শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে । এইগ্রকারি (ভেদের অবস্থা দৃষ্ট হইলে বিহ্ুচিকার 
উবধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কর্পুর অত্যুত্কষ্ট বধ । ৯ম বারেই মুতারস অন্পানে 
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কর্পুররস উঁধধ প্রয়োগ করিবে । বিন্থটীতে যদি কেবল জলবৎ তেদ হইতে থাকে 
এবং মল সম্পূর্ণ অবিগ্ঠমান থাকে. তবে উহা! ছুরারোগ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। 

রোগীর গাত্রে চিমটী কাটিলে যদি শীঘ্র বিলীন ন। হন তবে রোগীর জীবন সংশয় 
জানিবে। ইহাতে হঠাৎ ভেদ বন্ধকরা বিধেয় নহে। কারণ, তাহাতে আক্মান হইয়া 

অনিষ্টই হইয়া থাকে । অভীর্ণতাই এই রোগের মূল কারণ; সুতরাং অগ্নিজননার্থ 
প্রথমাবস্থায় শঙ্খবটী ওুঁষধ ইহাতে বিশেষ উপযোগী । ইহাতে জঠরাগি অত্যন্ত ক্ষীণ 
হইয়|। পড়ে বিধায়, যাহ।তে অগ্নি বদ্ধিত হয় তাহ।র উপায় উদ্ভাবন কর। সর্ধতোভাবে 

কর্তব্য । নতুবা কোনও ওঁষধ কার্যাকীরী হইবেনা এবং হইলেও তাহার ক্রিয়। ক্ষণস্থায়ী হইবে। 

যদি এই উষধে আশানুরূপ ফললাত না হয় ভবে 8 কর্পুরজলসহ ব্যবহার্য | 

তাহাতেও কোন ফলোদয় না হইলে মুস্তাদ্যাবটী কপূরজল অন্ুপানে সেবন করিবে 
এই সকল ওধধ ব্যবহারে & ধদি ব্রে!গীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় বলিয়া পরিলক্ষিত হয়. 

তবে বিস্চীর বিষ নষ্ট করিবার জন্য বিষ্টি ত শল্কুনাথরস বা অবস্থাবিশেষে সর্পবিষ 

ঘটিত বিসুচীবিধ্বংশ রস প্রয়োগ করিবে । চা? প্রবলভা অন্ুসারে ১ ঘণ্টা 

বাং অদ্ধ ঘণ্টা পর২ ওষপ সেবন করাইতে হর । বিস্ছচিকার বিষ প্রথমেই উৎপন্ন হয় 

না। যখন কেবল ঈষৎ হলুদাঁভ জলবঙ ভেদ হয় তখনই বিষ উৎপন্ন হয় । রোগীকে 

পরীক্ষা করিয়া সাবানছার। হাত ধৌত কর। কর্তব্য। রোগীর মল অবিলম্বে 

মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিবে ॥ নতুবা উহা মন্গিকামুখে বাঁ অন্য কোনও প্রকারে 

রোপা বস্বাদি কোনও আহারীয় দ্রব্যসহ উদরদ্ছ হইলে “কলেরা” হউবাপর সন্থাবন!। 

জলাশয়ে দৌতকর। উচিত নন্ব ; কারণ সেইপ্রপ্ কে পান কল্িিলে ভাহারও পীড়া হইবার 

১০|১৫টী বোগার গুহার পর আঅনেকগ্কলে বাদ ও ও পিঘ।ক্ত হই়। উঠে এবং সম্তাবন। । 

এইরূপে মহামাা উপস্থিত হঠন। থাকে । এহন্প 

বলির! জানিবে। এইবরূপ আতঙগ্গের সময বানু পপ্রিঙ্কারের জন্য ঘরে পুপঃ গন্ধক ও 

তি সুগন্ধি পুষ্প এবং “আত 7৮-4এসেন্স” 

এই পীড়া প্রকোপের 

আলকাতর। পোড়াইবে এবং সম্ভব হলে গোলাপ প্রভৃতি 

প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা পরিধেন বন্দ স্রপাসিভ করিবে । 

সময় ব্রাত্রিতে খুব লপৃপপ্য ভোজন ফর। বিপেরঃ কিছ্ব কদাচ উপবাস, অতিভোজন ব। 

গুরুপাক দ্রব্য আহার কর। শ্রেরঙ্কর নহে । একখগ্ড নেকছায় কপুরি ব্রাখির়া তাহার 

লাখ মধ্যে২ গ্রহণ, পাকার মধ্যে পন্ধকচর্ণ ব্যবহাব্র। ভাম। প্রভৃতি বিষময় দ্রব্য 

ধারণ এবং সন্নদ1] মন প্রকল্প রাখ! মঅঙ্গলকর | এই পাছ। শেষর।তিতে বা সন্ধ্যার সমর 

উপস্থিত হইলে প্রায় মারাজ্মক ভয় । মরক আরস্ত হইলে স্থান পরিত্যাগ করা কর্তব্য, 

বিশেষতঃ তীর বা অসতর্ক শ্যক্তির পক্ষে উহা অব্য পালনীর। অত্যন্ত তয় উপস্থিত 

হইলে অনেক সময় ক্রিমি উত্তেজিত হইরা বমি ও ভেদ আবস্থ হইন্না থাকে এবং 

তাহাই পশ্চাৎৎ বিস্চীতে পরিণত হয় । "আনেক সময় বিরেচক উষধে অতিরিক্ত ভেদ 

হইয়। শেষে বিস্ষটীতে পরিণত হুইতে দেখাযার ! গঞ্ধকচূর্ণের আও্রাণ লইলে বা উল্ভা 
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মালিশ করিলে এই পীড়া সংক্রামিত হইতে পারেনা; কিন্বা হইলেও উহা সাংঘাতিক 

হয় না। তাঁম! ইহার উতৎরুষ্ট প্রতিষেধক | তাম]| ধারণে বা উৎকৃষ্ট তাত্রভম্ম নিধিষী 

প্রভৃতি বিষনাশক দ্রব্যের সহিত সেবনে এই রোগ জন্মিতে পারেন ; কিন্বা জন্মিলেও ব্যাধি 

হীনবল হয়। কলেরারোগীর নিশ্বাসভূরিষ্ঠবায়ু, কদাচ গ্রহণ করিবেন; কারণ এ 

দুষিতবাঘু দেহ অভ্যন্তরস্থ হইয়! ব্যাধি জন্মাইতে পারে। ভেদ ও বমনে আল কাতর 
প্রভৃতি কোনও উগ্রদ্রব্য মিশইয়] রাখিবে ; কারণ তাহতে মক্ষিক! বসিতে পারিবেনা এবং 

বায়ুও দূষিত হইবেনা। মৃতরোগীর বাদি অগ্রিসাৎ কর! কর্তব্য। রোগীর শবদেহ চিতায় 

অগ্রিযুক্ত করির। মুখ ও নাসিক। আনুত ব্রাখা বিধেন্ন । যাহাতে রোগীর শরীরের কোনও 

অংশ নিজশরীরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহাতে অবহিত হইবে। রোগীর আশ্মান 

হইলে, তন্লিবারণার্থ পেটে ও মাথার বিষুণতৈল মালিশ করা যাইতে পারে। ওষধে 
বমন নিবারিত ন। হইলে মিশ্রির পানায় কাগজিলেবুর রস মিশাইয়া অক্পমাত্রায় 
পুনঃ পুনঃ পান করিতে দিবে । সুমিষ্ট কমলালেবু বা বেদানা আধান ও বমননিবারক 

এবং এই রোগের স্ুপথ্য । এই রোগ অধিকাধশস্থলেই খিষ্টন্ধাীর্ণ হইতে উৎপন্ন 

হয়। বিশ্চীতে উদরু ক্ষোভিত ও আলোডিত হওয়ায় অনেকস্লে ক্রিমির উপদ্রব 

রদ্ধি পাইয়া ভেদ ও বমির উপশম হয় না, স্সহরাং তাদৃশ অবস্থার মধ্যে মধ্যে 
'ক্রমিনাশক ওষধ প্রয়োগ করা কর্তবা | 

পিপাসা হইলে অতিরিক্ত জলপান করিতে দেওয়া শেয়ঃ নহে; কারণ 

প্রাব বন্ধ হইলে, অভ্যন্তরস্থ জল ছারা অপকাঁর হইতে পারে। মুত্ররোধ 

বড়ই বিপজ্জনক | মুত্ররোধ নিবারণার্থ স্থলপন্মের বস চিনিসহ পান করাইবে। 

'পাথরকুচিপাতা ও সোর। বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ ছিলেও প্রজাব হইয়া থাকে । 

গাদাফুলের পাত ও সোরা বাটিয়া (কাজিদ্বারা বাঁটিলে তাল হয়) বস্তিদেশে 

প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। বিদ্রমযোগ পাথরকুচির পাতার রসসহ পান 

করাইলে অথবা কাট।নটের মূল তলোদক সহ বাটিরা নাভিদেশে প্রলেপ দিলেও 

প্রসাব হয়। তগুলোদক প্রক্নাব কারক । এস্থলে আতপ তণ্লোদক গ্রহণীয় নহে। 

বিষুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মহাবিষ্ুতৈল বা 
হিমসাঁগরতৈল ধীরে ধীরে বস্তিদেশে মালিশ করিয়া শ্রাতল জলে কাপড় ভিজাইয়া 
নিউড়াইয়া তাহার ভাপ দিলে প্রজাব হইয়। থাকে । গোক্ষুরবীজ ও কাকুড়বীজ 

কাজিতে পেষণ করিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা তেশ্লাকুঁচারমূল কাজিতে বাটিয়া 
নাতিদেশে প্রলেপ দিলে মুত্ররোধ নিবারিত হয়। মুত্রবিরেচনার্থ মূত্রকচ্ছ, এবং মৃত্র।ঘাতের 
ওষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে । 

সর্ধপ কন্কদ্বারা উদরের উর্ধভাগ লিপ্ত করিলে বিস্ছচিকার বমন নিবৃত্তি হয়। ইহাঁতে 

অন্ঠান্ত বমননিবারক ওষধও অবস্থা বিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভৃষাতুর রোগীকে কপূর 

জ্রবাসিতজল অল্প মাত্রায় মুহুমুঃ পান করিতে দিবে । এই অবস্থায় বরফ খাইতে দেওয়) 
যাইতে পারে। কবাবচিনি ১ তোলা, যষ্টিমধু ॥* তোলা, কজ্জলী ।* সিকি তোলা, উত্তমরূপ 
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মিশ্রিত ও মদ্দিত করিয়া অল্পমাত্রায় ২1১ রতি) মধুসহ ১৫।২* মিনিট পর ২ লেহন করাইলে 
বমন নিবারিত হয়। কদলীমূলের রসের নস্তে বিস্চিকার হিকা প্রশমিত হয়। গ্রীবা ও 
পৃষ্ঠবংশে রাইসর্ষপের ক্ধ লেপন করিলে হিকা! ও বমি নষ্ট হয়। রোগীর শরীর হিমাঙ্গ 

হইলে অথব! ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে ম্বৃতসপ্জ্রীবনীস্থরা পান করাইবে এবং বৃহচ্চক্ঞোদয়- 
মকরধবজ বা পাকমকরধ্বজ প্রস্ততি ওধধ প্রয়োগ করিবে । হিমাঙ্গসন্নিপাতজ্বরোক্ত- 

সংগ্রাহকওঁষধ ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। কন্ত,রী ১ ব্রতি. কপূর ১ রতি, মকরধবজ ১ রতি 
তুলসীপত্র রসসহ পান করাইলে উৎকৃষ্ট ফল হয়। এই রোগের প্রাবল্যাবস্থায় ঘন ২ 

ধধ প্রয়োগ করিবে । পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে “টার্পিনতৈল” ধীরে ২ মালিশ করিয়! 
মৃছস্বেদ দিবে । অবস্থ|! বিশেষে বাতাজীর্ণের লিখিত উদরলেপ প্রদান করিলেও বেদনার 

শান্তি হইয়া থাকে । আপাংএর মূল জলে বাটিয়৷ শীতলজলপহ পান করিলে বিশ্চী নষ্ট 
হয়। বেলশু'ঠ, শু'ঠ ও কৈবর্ত মুতার কাথ পান করিলে বমি ও আমবিষ নষ্ট হয়। 
এই ক্কাথ ওষধের অনুপানরূপে ব্যবহাধ্য ৷ 

অধিক ঘর্ম হইলে, আবির মর্দন. তৃষ্ট কুলখচুর্ণ মর্দন বা গোময় ভূষির ঘর্ষণ করিবে । 
মধু সহ প্রবাল তম্ম লেহন করিলেও ধর্ম নিবারিত হয় । মস্তকবেদনার় সুশীতল জল 

পান করিবে। ইহাতে নারায়ণতৈল বা শতধৌত স্বত ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ 

হয়। জ্ঞানজননার্থ পাদদ্বয় সম্তাপিত করিবে । বিকার উপস্থিত হইলে, যখাবিধি পূর্বোক্ত 
বিকারের চিকিৎস। বিধেয় | হাতে বা পায়ে খিল ধরিলে কুড় ও সৈম্ধবলবণের চুর্ণ, 

চুক্ত (অভাবে কাজি ) ও তিলতৈল সহ ঈবদুষ্চ করতঃ মালিশ করিবে । দারুচিনি, 

তেজপাত. রান্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ:ও শুলফ। কীজিতে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ 

করতঃ মালিশ করিলে খন্বীশুল নিবারিত হয় । ইহ! দ্বারা তৈল পাক করিয়া মালিশ 

করিলে।বা খল্বী তৈল মর্দন করিলে খন্বীশূল নষ্ট হয়। জায়ফলচুর্ণ কটুতৈল সহ হিমাঙ্গ 
স্থানে মালিশ করিয়] স্বেদ দিলে উপকার হয়। ভদ্রমুস্তকের ক্কাথ পান করিলে; ও 

মাতুলুঙ্গ ( টাবালেবু ) ছালের আঘ্রাণ লইলে উৎক্রেশ ( উকি) নিবাব্রিত হয়। ভদ্রমুস্তক 
বিস্চীতে এবং অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদদ । উহা আতপ তওলোদকসহ বাটিয়! তৎপর 
ছাকিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূরসহ ব্যবহার করিবে । এই রোগে প্রকুপিত বায়ু স্চীবিদ্ধবৎ বেদনা 
উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে বিক্চিক! বলে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় মিশ্রির জলসহ 

গুভ্রেপপ্স টী বিশেষ উপকারী । ইহাদ্বাব! বায়ু প্রশমিত হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয়, আগ্মান 

হবাসপ্রাণ্ড হয় এবং ভেদ বমির নিব্ত্তি হইয়া! থাকে । আমরাক্ষসী ও তিক্তবটীও এই 
অবস্থায় প্রযুক্ত হয় এবং কেহ ২ পাকমকরধ্বজও ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

আঞ্নাছি ললভী। 

সুতা চর্ণ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, কপূর, ১ তোলা, শোধিত হিং ১ তোলা, শোধিত 

আফিং॥* তোল! । বটী৩রতি। অন্ুপান__কপুর জল। 



ফলিত চিকিৎসাবিধান ৮৯, 

সশস্ঞ,ম্নাথললতন 

হরিতাল, সোহাগা. পিপুল, ফিটকারী, মনঃশিলা, সে'কো।, বিষ প্রত্যেক ১৯ ভাগ, 
পারদ, গন্ধক, অহিফেন প্রত্যেক ৭ ভাগ । ভাবনা পিদ্ধি, নিসিন্দা, ধুতরা ও নিমপাতা । 
বটা ২ রৃতি। ইহাদ্বার অতিসার, গ্রহণী, জর ও বিশ্চী নষ্ট হয়। সাধারণ অন্ুপান-- 

আদারস। বিহ্চীতে মুতারসসহ এই ওঁধধ ব্যবহার্য । পথ্য-_শীতল দ্রব্য। 

নিজ্তুচসীতিপিব২সল্রহন। 
পারদ, গন্ধক, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক. শু'ঠ, বিষ, সর্পবিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, হিঙ্ুল ৭ 

ভাগ, গৌড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়। সর্ষপাকৃতি বটী করিবে । অন্ুপান- মুতারস, 

বেদানারস প্রতি । ইহাতে বিস্থচী নষ্ট হয়। ইহার ব্যবহার অতি বিরল। 
খল্সী তিল । 

মুচ্ছিততৈল /৪ সের, কন্ধার্থ__কুড় ও সৈম্ধব মিলিত /১ সের । পাকার্থ_চুক্র 1৬ 
সের। 

পথ্য-_-এই পীড়ার প্রথম অবস্থায় বা রোগের প্রাবল্যানস্থায় পথ্য দেওয়া কর্তব্য 

নহে। ক্ষুধা হইলে, কিঞ্চিৎ কাগব্জধি লেবুর রস ও মিশ্রিচুর্ণমিশ্রিতবালি অল্প ২ পান 
করিতে দিবে । 

ভহ্গ ভভ্লতলন্ষ চি্কি- তলা ॥ 
ইহাতে প্রথমতঃ গরমজল ও সৈন্ধব দ্বারা বন করাইয়া পেটে শ্বেদে দিবে । তৎপর 

উদাবর্তরোগোক্ত বন্তি প্রয়োগ দ্বারা মল নিঃসারিত করিবে । ইহাতে ভাক্করলবণ 
বজক্ষার, সিন্ধুহরীতকী প্রত্থতি ওষধ ব্যবহার করিবে । আহারীয় দ্রব্য আমাশয়ে 
অলসীভূত হইয়। থাকে বলিয়া ইহ!কে অলসক বলে । আমাশয়গত রোগ হেতু ইহাতে 
বমন ও লঙ্ঘন অতীব হিতকর । 'এই রোগে প্রথমে বমনের চেষ্ট1! করিবে, কদাচ কোষ্ঠ 
হইতে মল নিঃসারণের চেষ্টা করিবে না। ইহাতে উদরে স্বেদ এবং পাচক অন্কুলোমক 

গঁষধ ব্যবহার্য । মল নিংম্বারণার্থ জয়পালবীজ প্রভৃতি বিরেচক হইলেও কদাঁপি উহা ব্যব- 

হার্য্য নহে। বিলম্বিক ও অলসক বাতকফপ্রধান ব্যাধি। 

অলসক প্রলেপ-_ দেবদারু, বচ, কুড় শ্ুলফ্ষী, হিং ও সৈন্ধব কাজিতে বাটিয়া 
ঈষদুষ্ণ করতঃ উদ্রে প্রলেপ দিবে । ইহাতে আধ্বান ও বেদনা নষ্ট হয়। যবচুর্ণ ও 
যবক্ষার ঘোল ছ্বার! বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ উদরে প্রলেপ দ্রিলেও তীব্র বেদনা নিবারিত 
হইয়া থাকে । গরম কাঞ্জিকের বোতলম্বেদ. “ক্র্যানেলম্বেদ” উদ্রবেদন৷ নাশক । 
বিলম্বিকার চিকিৎসাঁও অলসকের ন্ায়। ইহাতে কোন পথ্যই প্রযোজ্য নহে। 

অজীর্ণ রোগী তীব্রশূলপীড়িত হইলেও, শুলহর ষধ সেবন করিবে না) যেহেতু, আম 

দ্বার! মন্দীভূত অগ্সি--এককালেই দোষ, উষধ ও আমাদি পরিপাঁকে অসমর্থ । স্থতরাং 
এই অবস্থায় পাচক গওুঁধধই প্রশস্ত। 2 

১৭ 



৯৩ ফলিত চিকিৎসাবিধান । 

ত্হ্ধ ভ্ল্ি চিপল্কি-ভলা £ 
এই রোগ প্রায়শঃ অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য ক্রিমিরোগে 

অজীর্ণনাশক ওঁধধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । ক্রিমি থাকিলে আহারীয় দ্রব্য 

ভালরূপ পরিপাক হয় না কাজেই এই রোগে অগ্নিদীপক ক্রিমিনাশক 

উষধ ব্যবহার করিবে । ক্রিমিনাশক ওঁধধের মধ্যে বিড়ঙ্গ সর্বপ্রধান। ইহা ব্যাধি- 

বিপরীত উধধ। বিড়ঙ্গ যত পুরাতন হয় ততই ফলদায়ক হইয়! থাকে । 

ক্রিমি ২* প্রকার । সাধারণতঃ বাহা ও আভ্ান্তর ভেদে ইহা ২ প্রকার । বাহাক্রিমি 

শরীরের মর়ল৷ হইতে উৎপন্ন হয় । অধিকাংশ স্থলে ইহা! মাথায় এবং ময়লা কাপড়ে জন্য 

থাকে । মাথার ক্রিষিকে যুক ও লিক্ষা বলে। ইহার। কোঠ. পিড়কা ও কও জন্মাইয়া 

থাকে । আভ্যন্তর ক্রিমিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যথা -কফজ: পুর্বীষজ 
ও বক্তজজ । কফজ ক্রিমি আমাশরে, পুরীষঞ্জ ক্রিমি পক ।শয়ে এবং রক্তজ ক্রিমি-_রক্তবাহী 

শিরায় উৎপন্ন হয়। আমাশরজাত ক্রিমিতে জল্লাস. (উকি ) মুখে জল উঠা. অরুচি, 

অপরিপাক, বমন, মৃঙ্ছা, জর. কোষ্ঠবদ্ধতা, রুশতা, হাচি, পীনস, (নাপাক্রাব ) ও বিবমিষ। 

হইয়। থাকে । এই ক্রিমির আকার ভুলতার (কেছোর ) সদৃশ; এতন্ভিনন অনেক প্রকার 

আকরুতিবিশিষ্ট ক্রিম দৃষ্ট হয়। ইহাদের বণ তাত্র বাশ্বেত। ইহারা মৎস্য, মাংস 

মাষকালাই, গুড়, দুধ, দধি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়। থাকে । সুতরাং উক্ত 

ক্রিমি রোগে উল্লিখিত দ্রব্য সমূহ অপথ্য। এই রোগে শঙ্বাবটা. বৃহঅগ্নিকুমার 

ও বজ্জক্ষীর ফলপ্রদ। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ ইন্ষুগুড় ভক্ষণ করিয়া পর্যযধিত জলদারা 

পিষ্ট পারসিক যমানী (খোরসানি যমানী ) পর্যঘযষিতজল সহ পান করিলে এই ক্রিমি 
( আমাশরজাত ) পতিত হয়। মধুসহ পালিধাপত্ররপস ব। শালিগশাকের রস পান করিলে 

অথবা বিড়ঙ্গচুণ লেহন করিলে কোষ্ঠস্থ সমস্ত ক্রিমি নষ্ট হয়। 

গুহাদেশে ধান্যাস্করের ন্যার একপ্রকার ক্রিমি হয় এবং ইহা! শিশুদেরই অধিক হইয়। 

থাকে । ব্রাত্রিতে পুমাইয়। পাকিলে এই ক্রিমি বাহিরে আইসে। উঁষধ সেবনে এই 

ক্রিমির বিনাশ সাধন হয় ন।। "“কোঁয়াপিয়।” ভিজান জল দ্বারা গুহ্গদেশে পিচকারী 

দিলে বিশেষ ফল হয়। 

পলাশবাজের স্বরস মধুসহ অথবা পলাশবীজকন্দ ঘোলসহ পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয় । 
বিড়ঙগ। সৈন্ধব. যনক্ষার. কমলাগু ডি ও হরীততকী চর্ণ মিলিত %* দুই আন মাত্রায় ঘোল 
সহ পান করিলে পকাশয় ও আমাশরজাত ক্রিমি নষ্টহয়। ইহাকে বিড়ঙ্গাদিচুর্ণ বলে। 

ক্রিমিমুদ্গররস আমাশয়জ ক্রিমিতে প্রয়োগ করিবে । 

পরাশয়জাত ক্রিমিতে-_ মলভেব্ন, পর্কাশয়ে বেদনা, ঝিষ্টস্ত, কার্শ, পরুষভা, পাতা, 
রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে ক হয়। যদি এই ক্রিমি আমাশয়ে উপস্থিত হয়, তবে 

মুখে, উদ্গারে ও নিশ্বীসে পুরীষের গন্ধ“অন্ধভূষ্ত হয়। মাষকালাই, পিষ্টক, অক, লবণ, গুড়, 



ফলিত চিকিৎসাবিধান । ৯১ 
শপ প্ 

শাক প্রভৃতি হইতে এই ক্রিমি উৎপন্ন হয়। সুতরাং উক্ত ক্রিমিরোগে উন্নিখিত দ্রব্যসমূহ 
অপথ্য। পুর্বে ক্ত বিড়ঙ্গী দিচুর্ণ এবং ক্রিমিমুদ্গররস ইহাতে ব্যবহার করা যায়। 

মলভেদ থাকিলে, মুতারকাথ সহ ক্রিমিমুদ্গররস ব্যবহার করিবে । ইহাতেও শঙ্ববটা 

ও বুহৎঅগ্নিকুমার ব্যবহার কর। বায় । উদরাশ্নান থাকিলে, কীটমর্দনরস চুপের- 
জলসহ এবং মলভেদ থাকিলে মধু ও মুতার ক্কাথ ব। উহার রস সহ সেবন করিবে । 

রক্তঙ্জক্রমি _ইন্দ্রপুপ্ত (টাক) ও কুষ্ঠ উৎপন্ন করে। ইহার! রক্তবাহিশিরাস্থিত 

রক্তমধ্যে হক্পরূপে অবস্থিতি করে। এই ক্রিমি বিরুদ্ধভোজন, অজীর্ণেভোজন এবং 

শাক; অন্ন প্রহ্থতি রক্তদূষক পদার্চ হইতে সৎপন্ন হয়। ইহাতে রক্তদূষকদ্রব্য সকল 

অপথ্য। এই রোগে রক্তপপিক্ষারক ও ক্রিমিনাশক ওবধধ ব্যবহার্য্য। কুষ্ঠরোগোক্ত 

অস্বতাস্কুরলৌহ, পঞ্চতিক্তঘ্বত, মাণিক্যরস, পারিভদ্রাবলেহ, সোমরাজী- 
তৈল, ও মরিচ্যাদিতৈল প্রভৃতি বক্তজক্রিমিনাশার্থ প্রয়োগ করিবে । রক্তদৃবিত ক্রয়! 

যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন করে. সেই ব্যাধির ব্যবান্থন ক্রিমিন/শক ওষধ সন্ডচল তর্তৎ রোগে 

প্রয়োগ করিবে । 

এই ক্রিমি দ্বারা ইন্দ্রলুপ্ত উৎপন্ন হইলে মহাভৃঙ্গরাজতৈল (ক্ষু্ররোগোক্ত ) বা 

চন্দনাগ্যতৈল ব্যবহার করিবে । ক্রিমি রোগীর জর থাকিলে, বিড়ঙ্গা্দিলৌহ হিতকর। 
বালকের জ্বর হইলেই ৩।& দিন পর প্রারশঃ ক্রিমির উপদ্রব হইয়া থাকে । 

উহ! অবহেল। করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে শেষে ক্রিমিবিকার আরম্ভ হইয়া 
রোগীর অবস্থা শোচনীর় হইয়। পঢ়ে। অতিসানেও উদপ্ন অত্যন্ত আলোড়িত হইলে, 

বালকপিগের ক্রিমিবিকার হইতে দেখ। যার । জরে ক্রিমিবিকর হইলে তাহা অতিভরঙ্কর 

আকার ধারণ করে এবং তাহাতে নিয়শিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বথী- মুখ হইতে 

লাল।নিগ্গম, পেটে বেদন।, প্রলাপ কথন. বমন, ভেদ, হঠাও শরীরের নিষ্পন্দ তা, অকম্মাৎ 

শরীরের কোনও অংশের থাতলতা) আশ্বান, তন্দ্রা, শ্বাস, হিক্কা, পিপাসা ও বিবমিষ। | 

রোগীর অবস্থা এইরূপ হইলে. হিমাগস্থলে সর্মপতৈলসহ জায়ফলচূর্ণ মালিশ করিয়া স্বেদ 

দিবে এবং ক্রিমিমুদ্গররস, বৃহৎকস্ত,রীভৈরব, কন্ত,রীয়ুক্ত-মকরধবজ ও 
বিড়ঙ্গাদিলৌহ ব্যবহার করিবে। ইহাতে পারিভদ্রীবলেহ বা হরিদ্রাখণ্ড 

ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। ক্রিমিরোগে হরিতাল বা সেঁকোবিষঘটিত ওষধ 

ব্যবহার্য নহে। আদা প্রত্তি কটুদ্রব্য দ্বারা ক্রিমি উত্তেজিত হয় সুতরাং উহা 
অনুপানার্থ বা পধ্যার্থ ব্যবহ!'র করিবে না । মধুরদ্রব্য, অস্প্তব্য, কটুদ্রব্য এবং পূর্বোক্ত 

দ্রব্যসমৃহ ক্রিমিরোগে অপথ্য' ক্রিশির ক্রিয়ায় অনেক বালক বালিকার দন্তে নিদ্রাবস্থায় 
শব্দ শ্রন্ত হইয়া থাকে । তাদৃশ অবস্থায় পারিভদ্রাবলেহ বিশেষ উপকারী । বিড়ঙ্গ 

তৈল বা ধুস্তর তৈল মালিশে মাথার ক্রিমি নষ্ট হয়। বিড়ঙ্গস্বৃতপ|নে বহুকালের 

জীর্শক্রিমি ও তজ্জনিত উপসর্গ দুর হয়। . * 
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্ .  িিস্তলভী। 

ব্রিকটু, ব্রিফলা, বিড়ঙ্গ, বিষ, পারদ, গন্ধক, চিতেমূল- পঞ্চলবণ, জীরে প্রত্যেক 

সমভাগ | কুঁচিল! সর্ধসম | লেবুররসে ৭ দিন ভিজাইয়া র|খিয়া বাটিয়! অর্ধ রতি 

বটী করিবে । অন্ুপ।ন-_ শীতলজল: চণেরজল, পালিধাপত্রের রস. আনারসের পাতার 

রস. ইত্যাদি । ইহাদ্বারা নানাবিধ ক্রিমি. অন্রপিত্ত, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। 

শ্রিনন্নি স্মুদগল্ লঙ্ন। 
পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বনবমানী ৩ ভাগ. বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ? শোধিত কুঁচিল। 

৫ ভাগ, পলাশবীজ ৬ ভাগ জলদ্বার। মর্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে । অন্ুপান-_ 

আনারসের পাতার রস বা পালিধাপত্র রস। 

হ্টীট ্নঙ্দন্ন লস । 

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযম।নী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ & তোলা, কুঁচিল। 

৫€ তোলা, বামুনহাটী ৬ তোলা, একত্র মদন করিয়া ২ রৃতি বটী কৰিবে। অন্পান-- 

পালিধাপঞ রস; চুণের জলঃ মুত ইত্যাদি । 

িড্াটি লৌহ । 

পারদ. গন্ধক. মরিচঃ জারফল, লবঙ্গ, পিপুল, হপ্সিতাল? স্ুঠ. বঙ্গ প্রত্যেক সমতাগ, 

সর্বসম লৌহ, লৌহসহ সর্দদ্রব্যসম বিড়্ঙ্গচূর্ণ, পাপিধাপঞজ রূসে মর্দন করিয়া ৪ রতি 
বটী করিবে । অন্থপান-_-পালিধাপতর রস. আনারসের পাতার রস ইত্যাদি। অজীর্ণ 

থাকিলে এই ওষব চুণের জল ও মিশ্রি সহ সেধন করিবে । হরিতাল উত্তমরূপ শোধন 

করিয়] ব্যবহার কর] কণ্তব্য । 
গালি ভ্ভ্রাললেহ। 

পালিধাপত্র রপ /8 সের. চিনি /১ সেপু, ঘ্বত /॥ সের. হরিদ্রাচর্ণ /১ সের । এই 

সমস্ত একত্রে পাক করিয়। উপযুক্ত সময়ে চিতেনুল, জিফলা, মুত।, বিড়গ, কষ্জজীরে. 

যমানী. বনযমানা, সৈন্ধব নিসিন্দাফল. আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, 
ৰাসকমূল, পলাশবীজ, ভ্রিকটু, তেউড়ী, দণ্তীমূল, ব্রেণুক, নিমছাল, সোমরার্জী, প্রত্যেক 
চর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করির। দুঢ় লেহ প্রস্তত করিবে । মাত্রা |” হইতে ॥* তোলা । 
অন্ুপান _শাতলজল । ইহাতে ণাতপিন্ত- কুষ্ঠ, কু প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহাকে 
কেহ ২ হরিদ্রাখণ্ড নামে অভিহিত করেন । 

ল্িলিডর্ €ভলু । , 
মূঙ্ছিত কটুতৈল /৪ সেপ্র, গোমূত্র ১৬ সের. কন্ধার্থ__বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিল' 

মিলিত /১ সের । 

শুস্তুল্ তেল । 

মু্ছিত কটুতৈল /৪ সের, ধুতুরা পাতার ক্নস ১৬ সের, ধুতুরা পাতা /১ সের । 
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সি তা শাসন পরি ০৯৮ বি আত পাশ আসিস সপ পাতা পা তত পিসি পিপাসা শে জা 

ঠা, শস্স্ঞজ ছি 

লিডজ্জস্ত | 

গ্বত /৪ সের, বিড়গ্গ /২ সেন; হরীতকী /২ সের, আমলকী /২ সের, বহেড়া ২ সের. 

পঞ্চকোল মিলিত /২ সের, দশমূল মিলিত /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। 

কন্কার্থ _সৈন্ধব /১ সের । পাকান্তে প্রক্ষেপার্থ চিনি / পোয়|। 

অবঞ্প পা, বাবলা ও হললীস্্ত 

চিস্নি-ভলা ? 
অত্যন্ত অল্প লবণ ও তীক্ষদ্রব্য সেবনে প্রকুপিতদোব-. ব্রক্তকে দুষিত করিয়! ত্বকের 

পাঠত। জ্ন্মাহলে তাহাকে পাণরোগ বলে। বাতাধিক-প।গুরোগে ত্বক কৃষ্তবর্ণ হইলেও 
পাঞুভাব বিদ্যমান থাকার তাঙাকেও পাুরোগ বলা যায়। পাঞ্ুরোগ পিশ্তপ্রধান ; 
স্রতনাং সকল প্রকার পাণ্ুত্রোগেই পিত্রপ্ধইনধ হিতকর এবং পিন্তবর্ধক দ্রব্য অপথখ্য। 

দারুহরিদার ক্কাথ. পটোলপত্ররস, গুলঞ্চরপ. বা নিম্বপত্র রস, মধু মিশ্রিত 

করিয়া সেবন করিলে পাঞ্ুরোগ বিনষ্ট হয়। পাঞুরোগে বিরেচন বিশেষ হিতকর । 

রোগীর কোন্ঠবদ্ধতা থাকিলে, রোগ সত্বর প্রশমিত হয় না। বিরেচনার্থ হরীতকীচুর্ণ 
বত ও মধু সহ লেহন করিবে । অথবা তেউড্রীমুল চর্ণ % হইতে ।* সিকি তোলা, চর্ণের 

দ্বিগুণ চিনি সহ সেবন করিবে । পাঞ্রোগে লৌহতম্ম শ্রেষ্ঠ । লৌহভম্ম ৭ দিন গোমৃত্রে 
ভাবিত করিয়া ২।৩ বৃতি মাত্রার ছুপ্ধ সহ পান করিলে কফপ্রধান পাঞুরোগ নষ্ট হয়। 
পুরাতন মণ্ডর অগ্রিসন্তপ্ত কপ্রিয়া ৭ বার গোমুত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই মণ্ড,র দ্বত মধু 
সহ সেবন করিরা (/* আনা হইতে %০ আন মাত্রায় ) কিঞ্চিৎ ছুপ্ধ অন্ুপান করিবে। 

হহ]। দ্বারা ঘাবভায় পা$ুণোথ নিবারিত হয়। ফলভ্রিকাদিকষায় পাওরোগের ব্যাধি- 
প্রত্যনীক ওষধ। ইহা বিরেচক। নবায়সলৌহও পাঞ্জুরোগের ব্যাধিপ্রত্যনীক ওঁধধ। 

হহ1 শো ।থযুক্ত পাতে সাদরে ব্যবহত হইয়। থাকে । ইহ!দ্বার! পা: কামলা, শোধ, 

কুষ্ঠ, অর্শঃ ও হৃড্রোগ নিবারিত হয় । এই ওঁধধ সুপ্ত এবং চরক উভয় গ্রস্থেই লিখিত 

হইয়াছে । ইহা পিভ্তাধিক জীর্জরে এবং যরুতে ব্যবহৃত হয়। যোগরাজ পাঞ্রোগের 

উৎকৃষ্ট ওবধ। ইহা পিস্তাধিক জরযুক্ত পাঞুতে ব্যবহার করা হয়। লৌহপাত্রে চতুগুণ জল- 

সাধিত ক্ষীর পান করিলে পা, শোথ ও গ্রহণী নষ্ট হয়। দ্রোঁণ-পুষ্পী (দণ্ডকলস ) রসের 
অঞ্জনে কামলা নষ্ট হয়। বহেড়ার কাষ্ঠ দ্বারা পুরাতন মণ্ডর দগ্ধ করিয়া ৮ বার গোমুত্রে 
নির্বাপিত করিয়া চুর্ণ করতঃ মধু সহ লেহন করিলে কুম্তকামলা নষ্ট হয়। 
কামল। বড়ই আশঙ্কাজনক ' ব্যাধি । ইহাতে চক্ষু ও প্রত্াব হরিব্রাবর্ণ হয় এবং 
ক্রমে হস্তপদাদি হলুদ আতা বিশিষ্ট হইব) পড়ে। শ্লীহা ও যকৃতের দোষ হইতেই 
এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্লীহা ও ধকৃতের দোষ যাহাতে উপশমিত 
হয় তদ্বিবয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। হুলীমকে পা ও কামলানাশক চিকিৎসা বিধেয়। 
কারণ কমলার প্রাবল্যাবস্থাকেই হলীমক বলে। পাঞ্জুরোগে গুড়্চ্যাদিলৌহ, 

সিল জা ০ ৯১ দি দে আক শি | শাদা পপ পা জা 



১৪ ফলিত চিকিৎসাবিধান | 
পদ সত শি ট্ 

পিভান্তকরস, মহাপিতান্তকরস ব্যবহার করা৷ যাইতে পারে। শোথযুক্ত পাওু- 

রোগে পুনর্ণবামণ্ড র বিশেষ উপকারী । এই ওষধ প্লীহোদরে ব। যককদ্দাল্যুদরে সাদরে 
১৬ 

ব্যবহৃত হয়। বজ্বটকমণ্ডরেও উক্ত রূপ ফল লাভ হয়। এই ওষধ সেবন করিলে 

ঘোল পান কর। কর্তব্য । রোগ প্রবল ব৷ পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলে, এবং উপরি 

লিখিত ওষধে যদি ফল না দর্শে তবে (জর না থাকিলে) দ্রাক্ষাঘ্ুত বিশেষ ফলদায়ক । 
ইহা দ্বার! কামলা, পা. জীর্ণভ্রর ও মেহ আরোগ্য হয়। কামলা না থাকিলে এবং ধাতু 
অত্যন্ত রুক্ষ হইলে হরিদ্রাঘ্ৃত প্রয়োগ করিবে । জর থাকিলে নিশালৌহ ও নবায়স- 

লৌহ ব্যবহাধ্য। মৃন্তিকাজপা রোগে ( মৃত্তিকা খাই যে পাঞুরোগ জন্মে ) 
ব্যোষাগ্যঘ্বত প্রয়োগ করিবে । অতিসারযুক্ত পাগরোগে ন্লোক্যসুন্দররস 

ব্যবহাধ্য । যকৃত্প্ীহাদিসংযুক্ত আনাহ-পাঞ্ডতে যদি পিশ্তাধিকা না থাকে. তবে 

পাও্ুপঞ্চানন প্রযোজ্য । পা$, কামলা ব। হলীমকে শোথ থাকিলে, পুনর্ণবাতৈল 

মালিশ কর! বিধেয়। ইহ! দ্বার উল্তণ/গপংবুক্ত জার্ণন্বপ্র এবং শোথ নষ্ট হয় । 
ফল ত্রিকাদি কষায়। ঘথ।__ ত্রিফলা, গুলপ্ু, বাসকছাল, কটকী, চিরতা ও 

নিমছাল। শ্রাতল হইলে তাহাতে ॥* তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয় পান করিবে । 

নল্াল্স্ন লৌহ। | 

ত্রিফলা, জিকটু ও ব্রিমদ (বিডঙ্গ চিতেমুল ও মুভ) প্রত্যেক ১ ভাগ. লৌহ ৯ ভাগ। 
মাত্রা-81৫ রৃতি। অন্ুুপান দ্বত ও মধু। এই ওষধ গুলঞ্চের বস ও মধু সহ অথব! 
পটোলপত্র ধস ও মধু সহ ব্যবত হয়। 

৫লাপললাাভন | 

ত্রিফল। মিলিত ৩ ভাগ; ব্রিকটু মিলিত ৩ ভাগ, চিতেষূল ১ ভাগ. বিডুঙ্গ ১ ভাগ. 
শিলাজতু ৫ তাগ. বৌপ্যমল ৫ ভাগ, (অভাবে রৌপ্য) স্বর্ণমাক্ষিক ৮ ভাগ. 

লৌহ ৮ ভাগ, রজত ৮ ভাগ. চিনি ৮ ভাগ. মধু দ্বাপ্না। মদ্দন করিয়। ৬ রতি পরিমাণ 

মাচীশাক ও কপে।ভমাংস বঞ্জন করিবে । ইহ বাবর! পা9, কামলা, জীর্ণ ও বিবম্জর 

নষ্ট হয়। অগ্ুুপান-__মধু ও পটোলপত্র রস। 

শা ৩ প্শোবেছ  পুসপনা আঅঙঙজল | 

পুনর্ণবা, তেউডীমূল, শ্ুঠ, পিপুল, মরিচ, বিডুঙ্গ, দেবদারু, চিতেমূল, কুড়? ব্রিফলা, 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দগ্তী, ৮ই, ইন্দ্রঘব। কট্কী, “পিপুলমুল. মুতা, প্রত্যেক সমভাগ, 
অগ্ধন সদৃশ পুরাতন মণ্র সন্বদ্বিগুণ। পাকার্থ- গোমৃ্র-ম্ঙ,রের ৮ গু৭। পাক শেব 

হইলে ওধধ প্গিগ্ধভাণ্ডে রাখিব । অস্ুপ।ন-_গরমজল । ইহাদ্বারা উদর. আনাহ, শোথ, 

গুল্ম) প্লীহ! ও যকৎ আরোগ্য হয় । 



ফলিত চিকিসাবিধান। ৯৫ 

বঞজন্বউন্ক নজর । ৃ 0 

পঞ্চকোল, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা. বিড়ঙ্গ ও মুতা মিলিত ৩ পল, পূর্বাবৎ মুর 
৬ পল. গোমৃত্র মগুরের ৮ গুণ ; ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ॥* তোল মাত্রায় ঘোল সহ 

সেবন করিবে । উঁধধ সেবন কালে যথেষ্ট পরিম।ণ ঘোল পানকর] আবশ্যক । 

ভাল্ষা ঘভ্রতি। 

স্বত /৪ সের, কিস্মিস্ /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এইস্বত বৎসরাতীত 

পুরাতন হওয়া! আবশ্টক । কেহ ২ ইহ।তে ১৬ সের দুগ্ধ দিয় পাক করিয়া! থাকেন । 

হল! ঘ্ভ। 

মহিধী দ্বত /৪ সের, ছুপ্ধ ১৬ সের. কন্কার্থ_ হরিদ্র।' ভ্রিফলা, নিম, বেড়েল! ও যষ্টিমধু 

মিলিত /১ সের লইয়। যথাবিধি পাক করিবে । অন্পান-_ ছুগ্ধ। 

হভ্তভিক্াক্ পাও জোগে-ব্ষোআাদ্য আত । 

দ্বত /8 সের. কক্কার্থ__ত্রিকটু, বেলস্ত'ঠ. হরিদ্রা- দারহরিপ্ৰা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্ণবা, 

পীতপুনর্ণবা, মুতা, লৌহভন্ম, আকনাদি. বিড়ঙ্গ. দেবদারু, বিছাতি ও বামুনহাটা 

মিলিত /১ সের; ছুগ্ধ ।৬ ধোল সের । 

্ান্সলাল ন্নিস্শালৌহ। 

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিকল। ও কট্কী প্রতোক সমভাগ, লীহ সর্বসম | মাত্রা 

81৫ রতি । মধু ও গুলঞ্চের রস সহ সেব্য। 

ভ্রেলোন ত্বুন্দল ল্রঙন। 

পারদ ১ তোলা, অন ৬ তোলা, লৌহ ৮ ভোলা, গন্ধক' ত্রিফলা- তিকটু, মোঁচরস. 

তালমুলী ও গুলঞ্চসার প্রত্যেক ৫ ভাগ. ্িফলারাথে ১০ দিনে ২৭ বার, পরে সজিন। ও 

চিতেমূল রসে পৃথক ২ আটবার ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটা করিবে । অগ্ুপান-__চিনি ও মধু। 

গণ পম্টভাম্নম্ন লঙন। 

লৌহ, অন্র, তাজ, প্রত্যেক ১ পল, ব্রিকটু, ব্রিফলা. দ্তীমূল, চই, ক্ষ্ণজীরে, চিতেমূল- 

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউডীমূল, মানযুল, ইন্্রযব- কটুকী" দেবদারু- বচ ও মুত প্রত্যেক 

২ তোলা? মণ্ড,র সর্ধসম লইয়। মণ্ড বের ৮ গুণ গোমুতে পাক করিবে | প্রথমে গোমুত্রে 

মগ্ডর পাক করিয়া পিদ্ধ হইলে লৌহ, অল 'ও তান গ্রক্ষেপ পিয়া পাক শেষ হইবার কালে 

ূর্বলিখিত ত্রিকটু প্রত্ৃতি দ্রবা মিশাইর। নামাইবে। মাত্রা ।* সিকি হইতে ॥* তোলা 

পর্য্যন্ত । অন্ুপান_-গরম জল । 

পুলা তল । 

তৈল /৪ সের, কাথার্থ__পুনর্ণবা ৯ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের । কল্কার্থ 

ত্রিকটু, ব্রিফলা, কীকড়াশৃঙ্গী' ধনে, কট্ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্. দেবদারু, রেণুক' 

কুড়, পুনণ'বামূল, যমানী, কুষ্ণজীরে- এলাচি, দারুচিনি, পরকাণষ্ঠ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর 

প্রত্যেক ২ তোল।। * 



৯৬ ফলিত চিকিতসাবিধান। 

স্ন্া- তিক্তদ্রব্য, পটোল, ডুমুর, কচিবেগুন, বেত্রাগ্র, মুগডাল, মহ্রভাল, সৈন্ধব 
ইত্যাদি 

অপ্খর-_অক্ লবণ. মত্শ্ত. শাক. দধি, ক্ষারদ্রব্য, নৰান, গুরুপাক দ্রবা ইত্যাদি । 

অন্দর ল্রক্ভুম্িত্ভ িল্কি-হলা £ 
এই ব্যাধি, পাগুরোগের ন্যায় পিত্তপ্রধান। সুতরাং পাঁ$রোগের পর রক্তপিত্তচিকিৎস। 

কথিত হইয়া থাকে । অত্যন্ত রৌদ্র. ব্যায়াম ও পথপর্য্যটন দ্বার] অথবা তীক্ষবীর্য্যমরিচাদি 
দ্রব্য, ক্ষার, লবণ ও অক্লাদিদ্রব্য সেবনদ্বারা, বিদাহতা প্রাপ্ত প্রকুপিতপিত্ত, রক্তকে দুষিত 
করিয়া রক্তপিন্ত উৎপন্ন করে। পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ বাতীত রক্তপিক্ত হইতে 

পারে না। ইহাতে শীতবিধি অবলম্বনীয়। উল্লিখিত যাবতীয় দ্রব্য এই রোগে 

অপধ্য। পিত্ত ও রক্ত উভয়েই আগেয় ; সুতরাং পিত্তহারক শীতলদ্রব্য সেবনে 

রক্তের প্রকোপ ও প্রাবল্য নষ্ট হইয়া গীড়ার উপশম হইয়া থাকে । এই বাপিতে রক্ত ও 

পিত্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়! অতিশয় উঞ্ণভাব ধারণ করে। রক্তপিত্ত ৩ ভাগে বিভক্ত । 

উদ্ধগত ব্ুক্তপিতত-_মুখ. নাসা, কর্ণ ও চক্ষুদ্বারা, অধোগত রক্তপিভ্- মেড ও যোনি 
দ্বারা এবং ৩য় প্রকার রক্তপিত্ত উর্ধ ও অধোদ্বারদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। 

এতত্তিন্ন সমস্ত লোমকুপ দ্বারাও রক্তপিতের রক্ত ক্ষরিত হইতে পারে। রক্তপিত্তের 

রক্ত--রুক্ত কি অন্য পদার্থবিশেষ, তাহ বিশেষন্ূপে অবধারণ কর] কর্তব্য । যদি উহা 

রক্ত হইত, তবে যে ব্োগীর /॥ সের বা /॥ পোন্ন। পরিমাণ আ্রাৰ হয়, ভাহার তৎক্ষণাৎ মুর, 

অত্যন্ত অবসন্তা, শরীর ঘৃণণন। ক্ষর নিবদ্ধন বাতব্যাদি অথব। মুক্তা হইতে পারিত। 

স্থতরাং উহ] সম্পূর্ণ রক্ত নহে । চরকে দ্লাগপরিপ্রান্ত পিন্তকেই পুক্রপিত কক্পনা করতঃ 

কন্ধারয় সমাসে উহার বৃযুৎ্পর্ভি কর) হইয়াছে | মক্ুৎ ও প্লাহস্থানে পিক্ত- ব্ক্তকে দুষিত 

করে; তৎপর দুষিত রক্তদ্বারা উহ? রঙ্গিত হইয়। বাদ্ধত হউন থাকে । এই জন্য 

রক্তপিত্তের রক্ত বিকৃতভাবে দুষ্ট হয়। শদনন্তর. রক্তপিনের উদ্মা্থার। ্বধাতু স্থি্নীভূত 
হইয়া বিলোমমার্গদ্বারা করত হয় এবং সেই ন্বেদ্ঘার। পিভের দ্রবাংশ আরও বর্ধিত 

হইয়া থাকে । এই রুক্তরুপ্রিতদ্বাংশই অবশেষে নির্গত হয । প্রকারান্তরে এইরোগে 

সমস্ত ধাতুই হীনতেজবিশিষ্ট হয় বলিয়া, ধাতুপোষক ষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। 

ইহাতে ল্লীহা। যরুতের ক্রিয়াও বিক্ত ভাবাপন হয় । রক্তপিত্তের প্রবৃদ্ধাবস্থায় রোগীর 

শরীরের প্রার সমুদার রক্তই দূষিত হইন। গাকে। এই অবস্তায় প্রায়শঃ রোমকুপ 
দ্বারা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়। ঘকুতপ্রীহাঙ্গানস্থিত, পিল্তের বিরুতি শোধনার্থ 
বিশেষরূপ যন্ত্র করিবে । স্ুশ্তের মতে দ্বন্বসম।সে রক্তপিত্ত ব্যুৎপারদিত হইয়াছে. 

তাহাও অসঙ্গত নহে। বেহেতু, দ্রবাংশে অণু ভাবে রক্ত ও মিশ্রিত থাকে। রক্তপিন্তে 

রক্ত ও পিস্ত উভয়েই ব্যাধির প্রধান উপকরণ, সুতরাং ছন্দ্সমাসের বুযুৎ্পত্তি ও সমীচীন । 

আমদোষ থাকিলে রক্তপিত্বের প্রকোপ.প্রনল হুইয়া থাকে । ভভজ্জন্য লঘুপথ্য দ্বার! রোগীকে 
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লঞ্কিত করা কর্তব্য । রোগী বলবান্ হইলে এবং আহারে সামর্থ্য থাকিলে হঠাৎ রক্তবদ্ধ 
করা বিধেয় নহে। কারণ হঠাৎ রক্তবন্ধ হইলে অর, লীহা, গুল্ম হৃর্রোগ, গ্রহণী ও 
পাঞ্ুরোগ জন্মিতে পারে । উর্ধগ রূক্তপিত্ত কফসহহ্যষ্ট । অক্ষীণবলমাংসাগ্নি উর্ধাগরত্ত- 

পিভীকে, প্রথমতঃ পৃর্বোক্তব্ূপ লঙ্ঘিত করিয়! তৎপর তর্পশ ও বিরেচন করাইবে। 
যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে শরীর তর্পিত (ন্সিঞ্চ শীতল ) হয় তাহাকে তর্পণ বলে । খইয়ের 
ছাতু, জল. ত্বত ও মধু পরিমিতরূপ গ্রহণ করিয়! মিশ্রিত করতঃ ঈবৎ তরলভৃত 
অবস্থায় সেবন করিলে উর্ধগ ব্রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় । পিস, সামাবস্থাপ্রাণ্ড হইলে, দোব 
কফস্থ হইলে বা ব্যাধি স্সিগ্ধোঞ্চনিদানজ হইলে পূর্ববোক্তর্ূপ লঙ্ঘন দেওয়। ব্যবস্থেয় এবং 
এতত্তিন্ন অবস্থা, তর্পণ হিতকর । খঙ্ুর, কিস্মিস্, যষ্িমধু ও পরুষফলসাধিত অর্দশৃত 

কষায়সম্পাদ্দিত সশর্কর লান্দশক্ত, (খইয়ের ছাতু) সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । 
ইহা রক্তপিত্তব্যাধিপ্রত্যনীক পথ্য । বিরেচনার্থ _ব্রিক্রতভ্ভাছিক্েদিন্ক ব্যবহার 
করিবে । 

লি্িল্লত্তান্চি ম্লোদ্ল্কি। 

তেউড়ীমূল, ব্রিফলা. পিপুল ও মধু প্রত্যেক সমভাগ, চিনি সর্ধবদ্বিুণ লইয়৷ যথাবিধি 
পাক কব্রিবে। মাত্রা ॥* তোলা । অন্ুপান- হুগ্ধ । 

উদ্ধগ রক্তপিত্তে কদাচ বমন এবং অধোগরক্ঞপিত্তে কদদাচ বিরেচন করাইবে 

না। অধোগরক্তপিত্তে আবগ্তক হইলে চিনি, মধু ও মদ্নফলমিশ্রিত মস্থপাঁন 
করাইয়া বমন করান উচিত।  দ্রবপ্রব্যআলোড়িত শক্ত,কে স্সন্থ্য বলে। 

দ্রবদ্রব্যের অস্থন্জি থাকিলে সর্বত্রই জল প্রযোজ্য । রক্তপিত্তে সর্বত্রই লাজশক্ত, 
ব্যবহার্য । বামক দ্রব্যের মধো য্দনফল শ্রেষ্ঠ । রক্তপিত্তে বাসকের গুণ অদ্বিতীয় 

এবং ইহা ব্যাধিবিপরীত শঁষধ। অতিসারোন্ত শালপর্ণ্যাদিসিদ্ধপেয়া ইহাতে পথ্য। 

মুতা, ক্ষেত্রপপর্ণটী, বেণাযূল. রক্তচন্দন ও বালাসাধিত শীতলপানীয় রক্তপিতীর 
পক্ষে হিতকর। রোনী অত্ন্ত হুর্ধবল, শ্ুক্ষমাংস. বালক. বৃদ্ধ, শোষাঁন্দিত বা অবমা 
৪ অবিরেচ্য হইলে রক্তত্তম্তন ওধধ দ্বারা সত্বর রক্তআাব বন্ধ করিবে । ইহাদের আব 

উপেক্ষণীয় *হে। উর্ধগ বুক্তপিত্তে পুটপাক ত্বার উৎস্থিন্ন বাসকপত্ররস মধু ও শর্করা 
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বা কোমল ধাসকপত্ররস বা কষায় পান করিলে রক্তম্বাব 

শীত্র নিবারিত হয়। বাসাদিকষায় পানে ভউর্ধগ রুক্তপিত্ত নষ্ট হয়। কাকড়ুমুরের 
( খোকসা ডুমুরের ) স্বরস মধুসহ পান করিলে অধোগত রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়! 
থাকে। মদয়স্তী মূলের (কাঠয়ল্লিক সূলের ) কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান 

করিলেও অধোগরক্তপিত্ত নষ্ট হয় । বাঁতোন্বণরুক্তপিক্তে ছাগ বা গব্যহুপ্ধ ৫ গুণ জলে 

কথিত (সিদ্ধ) করিয়! মধু ও চিনিসহ পান করিবে । হ্বল্পপঞ্চযূলীসা ধিত দুগ্ধ, চিনিমধুসহ 
পাঁন করিলেও আশু রুক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। মুক্্রমার্গগ রক্ঞপিক্তে দ্রাক্ষাদির অন্যতষ্ 
দ্রব্যঘার! হুপ্ধ পাক করিয়া ঘ্বত ও চিনি প্রজ্ষপ নিয়া পান করিবে । 

»১৩-_ 
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জ্রাক্ষাি। অখা-দ্রাক্ষা, পর্ণিনীচতুষ্টয় (শালপাণি, চাঁকুলে, মুগানী, মাষাণী ) 
বেড়েলাধূল, যষ্টিমধু. গোক্ষুর ও শতমুলী | 

পক বজ্তডুমুর, গাস্তারী. হরীতকী, পিিখেজুর ব দ্রাক্ষা ইহাদের মধ্যে কোন একটার 
চুর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে উপরোক্ত রক্তপিত্তের বিশেষ উপকার হয় । পাকা যজ্জডুমুরের 
চুর্ণ, মধু বা পুরাতন ইক্ষুণ্ুওসহ লেহন কর্িদে নাসারক্তশাব নিবারিভ হর | মধুত্র অভাবে 

অথবা কোনও অবস্থাতেদে মধু অপ্রযোজ্য হইলে, উহার পরিবর্তে অবস্থা বিশেষে চিনি 

বা চিনির জল. বকফুলেন্র বরসঃ কদলী ফুলের রস বা পুরাতন এুড় ব্যবহার করিবে । খদির, 

প্রিরঙ্গ, শ্বেতকাঞ্চন বা ''ঘুল ইহাদের অন্যতমের পুষ্পচুর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে নানা- 
বিধ কক্তপিত্ত নষ্ট হয়। বাসকপত্র বরণে ৭ বার ভাবিত হর্রীতকী ব। পিগ্ললীচুর্ণ মধুসহ 
লেহন করিলে রক্তপিক্ত নষ্ট হয় । ইহা শ্রেক্মান্ুনন্ধ রক্তপিন্তের উষদ। ম্দ্ুগত রভ- পিত্ত 

অতিক্রত হইলে উত্তরবস্তি ও তৃণপঞ্চমূলসাধিত ছুপ্ধ বিশেষ হিতকর । কুশযুল, কাশমূল, 

শরযূল- উলুমূল ও ইক্ষমূল এই €টী মূলকে তৃণপঞ্চমুল কহে। নাসারন্ধ, ছারা রক্তত্রাব 
হইলে, প্রথমতঃ লাপাদ্বাবা স্ুশীতল জল টানিবে, শীতল বাতাস করিবে ও মাথায় 

শীতল জল দিবে । এই ক্রিয়া! দ্বাব্লা অক্ৃতকার্ধা হইলে_-দুর্কার দূুস, দাড়িযকুলের 

রস. আমআঠির শশাসের রস অথবা চিনিযুক্ত ইচ্ছ্ুরসের নস্ত লইবে। 
দুর্বার নাসাগতরক্তপিত্তে অদ্বিতীয় । আমলকী ঘ্বতে ঈমৎ তাজিয়া, বাটিয়া 
মাথায় প্রলেপ দিসে ভর্ধগ বক্তজ্রাব সহর নিবারিত হয়। রুক্তপিত্তের প্রকোপে 

নিশ্বীস লোহগন্ধী এবং উদগার রক্তগন্ধী হইলে. দ্বিগুণ চিনিসহ কষ্চজীরক চর্ণ জলদ্বার। 

বাটিয়া ॥* তোলা মাশ্রায়সেবন করিবে । উদ্ধগ রক্তপিত্তে ববন ও তৎ্সহ রক্তআ্রাব থাকিলে 
এলাদিগুড়িকণ ব্যবহার করা কর্তব্য । ইহা উরঃক্ষত নিবারক ! এজন্য যক্মাতেও 
এই ওুষধ ব্যবহৃত হইতে পারে । জর না! পাকিলে কুক্মাগুখণ্ড প্রয়োগ কত্রিবে। 

এই প্রসিদ্ধ ঁধধ বলা. এগ ও রসায়ন। কাস বা শ্বাসযুক্ত রক্ত গন্জে বাসাকুক্মাণ্ড- 
খণ্ড ফলপ্রদ। বাভ প্রধান উদ্ধগত রক্তপিত্তে শ্বাসাধণিকা থাকিলে বৃহ বাসাবলেহ 

বা বাসাখণ্ড প্রযোজ্য । ইহা অধোগত রক্তপিত্তে বাবহার্য্য নহে । খগ্ুকাদ্য লৌহ 

ব্ক্তপিপ্ডের অত্যুত্কুই ওবধ । বিশেষতঃ যদ্মানুগত বা জ্বরপংস্থই রক্তপিত্তে ইহা! বিশেষ 

ফলপ্রদ। এই ওুঁষধ ধাতু পোবক । ব্ক্তপিক্তে পিশ্তজ্রেন্র প্রলেপাদি এবং সংশমন 

ওধধ ব্যবহার করা যায় । কোগী অভ্যান্ত রুশ এবং দুর্বল হইলে বদি অগ্রিবল থাকে, তবে 

( চরকের ) ক্ষতক্ষীণ অধিকারোক্ত অস্বতপ্রাশদ্কৃত ব্যবহার করাইবে। জর থাকিলে 
বত প্রপ্মেগ নিদ্ধ। দুর্ববাদ্যঘ্বত সর্ধপ্রকার *রক্তপিত্তেই ব্যবন্ধত হইতে পারে। 

ইহা রক্জপিন্তের ব্যাধিপ্রতান্াক উষধ। সুতরাং জবর ও অগ্রিমান্দ্য না থাকিলে সব্বা- 

বস্থাতেই ইহ। প্রযোজ্য ৷ বৃক্তপিম্তে কোনও উপসর্গ না থাকিলে বাসাঘ্ত এবং দাহাদি 
উপসর্গ থাকিলে বৃহৎ ২শতাবরাদ্ধত ও সপ্তপ্রস্থঘ্বত উপকারী । বুহৎশতাবরীঘ্বত 
রক্তপ্রদরেও ব্যবহৃত হয়; ইহ, অধোগেত রক্তপিত্তে মহোপকারী। যল্মান্থুগত 
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রক্তপিত্তে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণকফদেহধাতু হইলে কামদেবঘ্ধত ব্যবহার করিবে । ইহ! 

পুষ্টিকর ও ধাতু বর্ধক। রোমকুপান্ুগ রক্তপিত্তে হ্রীবেরাদিতৈল মর্দন বিশেষ ফলপ্রদ 
এবং ইহ! শ্লেম্স। প্রধান অবস্থার বিশেষ উপযোগী । রসঘটিত উধধ অপেক্গ৷ উল্লিখিত 
ওষধ সমূহ রক্তপিপ্ডে অধিক কার্যকরী, তবে জ্বর থাকিলে বা! প্রীহযকৎস্থান বিকৃত হইলে 
অথবা রোগী অঙগীর্ণাক্রান্ত হইলে রসঘটিত উধধ প্রয়োগ করাই কর্তব্য । যকতের ক্রিরা 
খারাপ থাকিলে অর্কেশ্বররস ব্যবহার্য । রক্তপিতান্তকরস ব্যাধিপ্রত্যনীক উষধ ; 
সুতরাং রপঘটিত বধের মধ্যে এই উধধ শ্রেষ্ঠ । ইহ। সকল প্রকার রক্তপিন্তেই ব্যবহৃত 

হইতে পারে । এই ওধ রক্ত প্রদরে, রক্তর্শে, মেডুগত রক্তপিত্তে, পৈত্তিকঙ্গরে, পৈশ্ভিক- 
দ|হে ও গুদগত রক্তে অন্ুপান ভেদে প্রযোজ্য । 

পিত্তাধিক ববক্তপিত্ডে ডর এবং দাহাদি উপসর্গ গাকিলে শঙণুল্যাদিলৌহ প্রয়োগ 
করিবে । প্রমেহ? অর্শঃ, পাও ও কুষ্ঠাদি রোগঘুক্ত রক্তপ্পতী উশ্নার।সব বাবহার করিবে। 

মরুদেশজাত মুগ বা পক্ষার রক্ত মধুসহ লেহন করিলে ডদ্ধগবক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারিত 

হয়। অধোগ রক্তপিত্তে কুটজাষ্টক এবং বক্তপ্রদর নিবারক যেগসমূহ অবস্থা- 

ক্ষসারে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে রবুক্তচন্দনাদিকযাঁয় বিশেষ ফলপ্রদ । 

ূত্রমার্গগ সশুলরক্রপিন্তে পণিনীচতুষ্টয় অথব। শতমূলী ও গোক্ষুরসাধিত দ্বপ্ধ পান 

করিবে । * ইহা উতর উষধ। নাসাপ্রবত্তরক্তপিশ্ডের রক্তক্াব নিবারণার্থ যে বাহ্বক্রিয়া 
বল। হইয়াছে, কর্ণাদিগত রক্তপিত্তেও দেই ২ ক্রিম্না অবলন্বনীয়। পরন্ধ, আত্যন্তর 

উরষধ সর্বত্র সমান। আতমস্য৭ণ শাশাচর্ন ঘৃভ ও মধুসহ লেহন করিলে উদ্ধগ 

রঞ্তপিত্ত ও উন্রঃক্ষত আকোগা হয় । মাতা ।* সিকি । ধান্যকাদিশীতকষায় সেবনে 

রক্তপ্পশ্ডের দাহ এবং হ্রীবেরাদিকষায় পানে উর্ধগ বক্তপিত্ত নিবারিত হয়! কেবল; 

বাসককাথ মধুযুক্ত করিয়া! পান করিলে যেমন সন্ধবিধ ব্রক্তপিন্তের রক্তআাব প্রশমিত হয়ঃ 
তন্রপ লাচার কাথ বা চূর্ণ অপবা৷ শীতকবায় মধু সহ সেবন করিলেও যাবতীয় তর্দ্দগরক্ত 

নিগৃহীত হয়। 
রক্তপিন্তররোগীর বক্ত যদি দুরশীরধ ব1 পুরযুক্ত কিন্ব। ঘোর কুঝ্বর্ণ হয় এবং ধর কাস; 

বুকের বেদন! মৃচ্ছ। প্রভৃতি নান। উপসর্গ বর্তমান থাকে,তবে অনেকস্লেই আরোগ্য সম্বন্ধে 

হতাশ হইতে হয়। 
শাতভ্তার্ ুললা্তা | আহা পিক যজ্জডুমুর, পেস্তা বাসকছাল ও বেণাধূল। ইহাতে 

ভর্ধগরক্তপিত্ত সত্বর আরোগ। হয়। 

' লাকি কল্। 

বাসকছাল, কিস্মিস্, হরিতকী । প্রক্ষেপার্থ_চিনি ও মধু মিলিত ॥* তোলা । 

এলাদিশুডিকা।। 

এলাচি, তেজপাত ও দারুচিনি প্রতোক, ১'তেলো, পুরাতন পিপুল ৪ তোলা, চিনি, 
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যষ্টিমধু, পিগিখেঙ্কুর, কিস্মিস্ প্রত্যেক ৮ তোলা! । মাত্রা %* আনা । ইহা দ্বারা উরঃক্ষতও 

নিবারিত হইয়! থাকে । অন্পান-_মধু। 
লুনা ও শ। 

স্বক এবং আঠিশৃন্ঠ কুম্মাগড, জলে সিদ্ধ করিবে । পশ্চাৎ্ আঁচড়াইয়! শিলাপিষ্ট করতঃ 

কাপড়ে নিঙড়াইয়া রস বাহির করণানস্তর &ঁ বূস পৃথক্ ভাবে রাখিবে। পরে শিলা পিষ্ট 

& কুম্মাগশস্ত রৌ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া ১২॥ সের লইয়! তাত্রপাত্রে /8 সের ঘ্বত সহ ভজিত 

করিবে । তৎপর উহা৷ মধুবর্ণ হইলে, উক্ত বন্ত্র নিপাড়িত রস ১৬ সের মধ্যে ১২॥ সের চিশি 
মিশাইয়। একত্রে পাক করিবে । অখবা-ত্বক এবং আঠি শৃণ্ঠ কুম্মাড জলে সিদ্ধ করিয়া 
কুম্মাগুশস্ত ১২। সের গ্রহণ করিবে । পরে আ'চড়াইয়া৷ শিলাপিষ্ট করতঃ কাপড়ে নিউ.ডরাইয়। 

রস বাহির করিবে এবং কুক্মা্ড শস্ত রৌদ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া! ৪ সের ঘ্ৃত দ্বারা তাঅপান্ডে 

ভঙ্জিত করিবে এবং মধুবর্ণ হইলে, উক্তরস ও ১২॥ সের চিনিসহ পাক করিবে । ইহার যে 
কোন প্রকারে পাকসিদ্ধ করিয়া, যখন ঘ্বত রীতিমত দ্রধ্য মধ্যে বিলীন হইবে তখন নিষ্- 

লিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইয়া শ্নিগ্ধতাণ্ডে রাখিবে । ওষধে 

অঙ্গুলিচিহ্ব উখিত হইলে পাক সিদ্ধ হইল জানবে; ইহার পাক গুড়পাকের ন্ায় । 

প্রক্ষেপ্য ভ্রব্য। যথা পিপুল, স্ত ৯, জীরে প্রত্যেক ২ পল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত; 

মরিচ, ধনে প্রত্যেক ৪ তোল1। মাত্র'!” তোলা হইতে ১ তালা পর্য্স্ত। এই প্রসিদ্ধ 
ওধধ মধুদ্বার! মাড়িয়। গব্য ব। ছাগ ছুগ্ধসহ সেব্য। 

শ্বাসাম্ুচছমা ৭৩ শখ ত। 

সিদ্ধ কুল্সাণ্ড হইতে রস নিংড়াইয়া শুক করতঃ প্র কুম্মাগুশস্ত «* পল বা ৬। সের লইবে। 

তৎপরে /& সের ত্বতদ্বার। উহা! তাত্্পাত্রে পুর্ববৎ ভর্জিত কারয়া যখন মধুবর্ণ হইবে, 
তখন ৬। সের বাসকের ক্াথে ১২ সের চিনি গুলিয়া ততৎসহ পাক করিবে এবং পৃর্ববৎ 
উপযুক্ত সময়ে নিয়োক্ত দ্রধ্য প্রক্ষেপ দিয়। ন্িদ্ধতাণ্ডে বরাখিবে । প্রঙ্ষেপ্য বস্ত ৷ ধথা__ 

মুতা, আমলকা, বংশলোচন, বামুনহাটী, দারুচিনি, এলাচি. তেজপাত প্রত্যেক ২ তোলা, 

এলবানুক, শুঁঠ, ধনে, মরিচ প্রত্যেক ৮ তোল।, পিপুল /॥ সের । মাত্রা ॥ৎ 

তোলা । মবুদ্ধার। মাড়িয়। ছাগছুপ্ধপহ সেব্য। কুম্মাগুঘচিত এই ২টা গুধণে কুম্মাণড যত 

পুরাতন, বদ্ধিত ও কঠিন হইবে, ততই ওুঁবধ উপকারী হহবে। এই উুষধদ্বরে অস্ততঃ 
বৎসরাতীত কুদ্ম।শু গ্রহণীয়। 

স্লাঙাখ হ৩। 

বাসকছাল ১২॥ সের, পাকার্থ জল ২॥* মণ, শেষ ২৫ সের. চশি ১২॥ সের । একক্র 

পাক করিয়া অর্ধাবশিষ্ট হইলে, হরীতকী চূর্ণ /৮ 'লের প্রক্ষেপ দিয়া গাঢ় আলোড়ন 
কর্সিবে। আসন্্পাকে পিপুলচুর্ণ ১৬ €তালা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগ- 

কেশর প্রত্যেক ৮ ভোল। মিশাইয় নাষাইয়] গ্িপ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাজা ॥* তোলা। 

এই ওববধ মধুত্ার মাড়িয়। ছাগছুঞ্ধসহ সেয্য ৭ 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। ১০১ 
শপ স্পস্ট ৩ শি শিস শি সই পিস্টিিসি আপস সপ সাপ আত পপি শী শি 

খগ্ডব্চাদ্য লেলীহ। | 

শতমূলী. গুলঞ্চ, বাসা, মুগ্ডিরী, বেড়েলামূল, তালমুলী, খদির. ব্রিফলাত্বক্, বামুনহাটী, 
কুড় প্রত্যেক ৫ পল. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, যনঃশিলা বা দ্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা মারিত 
লৌহভন্ম /১ সের. চিনি /১॥ সের, দ্বত /২ সের একত্রে যথাবিধি তাত্রপাত্রে পাক 
করিবে । পাকের মধ্যাবস্থায় শিলাজতু ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে । 

পরে, আসন্ন পাকে বংশলোচন, দারুচিনি, কাকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শু'ঠ, জীরে 

প্রত্যেক ৮ তোলা, ভ্রিফলা, ধনে, তেজপাত, মরিচ, নাগকেশর প্রত্যেক ৪ তোল 

প্রক্ষেপ দিয়া সুন্দররূপ মন্থন করতঃ গুড়বৎ পাক করিবে । পাকান্তে এই ওঁবধ শ্িগ্ধ 
ভাণ্ডে রাখিবে। মা! /* হইতে |* সিকি। ইহা! মধুদ্বারা মাড়িয়া ছুঞ্চসহ পান 
করিবে । এই গুধধ সেবনকালে নিম্মপিখিত ভ্রব্যসমৃহ পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে । 
ছাগ, পারাবত, তিত্তির, কুরঙ্গ প্রস্ৃতির মাংস, নারিকেলজল, দুগ্ধ; সুযুণি ও 

বেখোশাক, পটোল, ব্বহতীফল, কচিবেগুন, পক ও স্ুুস্বাহু আম, সুমিষ্ট 

খেজুর ও দাঁড়িম। এই ওষধ ব্যবহার কালে ককারাদি যাবতীয় দ্রব্য এবং আনুপ 

মাংস (মত্ম্তাদি) ত্যাগ করিবে । ইহাদ্বারা বাতরক্ত, শ্াতপিভ্, পাও, ক্ষরকাস, 
আনাহ, অশ্নপিত্ত ও নানাবিধ রক্তপিক্ত আরোগ্য হয়। যে সমস্ত আহারীর জিনীসের 

প্রচলিত নামের প্রথম অক্ষর “ক” তাহাকে ককারাদি বলে। 

কৃষ্কবীদ্টে ছলত । (তান আভল এ দে ) 

মুচ্ছিত ছাগ ঘ্বত /8 সের, কন্কার্থ _দুর্বামুল; উৎপল কেশর (স্থির কেশর ), মণ্রিষ্ঠা, 

এলবালুক, চিনি. শ্বেতচন্দন বেণামুল, মুতা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা, 

পাকার্থ-দাউদকানি চাউল ৪ সের ১৬ সের জলে মর্দন করিয়া ছ'াকিয়। ১৬ (সর জল 

গ্রহণ করিবে । ছাগ ছঞ্ধ ১৬ সের । মাত্রা ০ তোলা, হইতে ১ তোলা । অন্থপান-__ 

ছাগ বা গব্যছুগ্ধ । এই ত্বত পাঁন করিলে--রক্তবমন, নাসিক দ্বারা নম্য লইলে_ নাসা- 

আ্াব, কর্ণপৃূরণে_ কর্ণআব. নেত্রপূরণে--নেত্রত্রাব, বস্তিকম্মদ্বারা-_মেড্রু দ্বারা রক্তআাব 
ও অত্যঙ্জে__রোষকুপ হইতে রক্তআব নিবারিত হয় । এই দ্বৃত অতীব প্রসিদ্ধ ও দ্ষ্ঠকল 

বিশিষ্ট। 

জলাজ্নাম্রত্ত । 

স্বত ./৪ সের, ক্াখার্থ-_বাসকের শাখা. পর্র ও মুল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, 
শেষ ১৬ সের। কক্ধার্থ-_বাসক পুষ্প /॥ সের। ইহা মধুসহ লেহা। 

| ডলপ্তএ্রস্থ ভুত । 

দ্বত /৪ সের, পাকার্থ-শতমূলী রস /৪ সের, বালার কাথ ৪& সের, গ্রাক্ষার কাথ 

& সের, ভূমিকুম্মাগুরস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের. আমলকীকাথ ./৪ সের ; কন্ধার্থ__চিনি 

/১ সের সহ যথাবিধি পাক করিবে । মার্লা। 15 সিকি হইতে ॥০ তোলা । অন্পান__ 
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দুগ্ধ । ইহাতে রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত. পিকুশূল, উষ্তবাত, রক্তপ্রদর, হঞ্জোগ ও যক্ষা 
আরোগ্য হয়। ইহা বলকর ও ধাতুপোষক | 

ল্লহত স্পা লী আত। 

শত পতি পা ই রী লা রা শত শাসিত পি পলিশ নল চে লিপ ভু সউ পিশশি ক জি লি 

ঘ্বত /8 সের, শতমূলী রস ”৮ সের. ছুদ্ধ ৮৮ সের। কন্ধার্২-_জীবক, খবভক, 

কাকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী. মেদ, মহামেদ কিস্মিস্, যষ্টিমধুঃ মুগানী, মাঝাণী, ভূমি- 
কুম্মাণ্ড ও রক্তচন্দন মিলিত /১ সের । প্রক্ষেপ্য- মধু ও চিনি মিলিত /১ সের । মাত্র! 
॥০ তোল! । অন্থপান- দুগ্ধ । ইহাদ্বারা অঙ্গদাহ, পৈত্তিকমুত্রকুচ্ছ, প্রভৃতি নষ্ট হয়। 

বীরেন ্ঘ হ (লননা-ল্রম্-লিজ্াহ্মন্ন 1) 

দ্বৃত /8 সের? অশ্বগন্ধ! ১২) সের, গোক্ষুর ৬। সের, শতমূলী. ভূমিকুম্মাণ্ড, শালপাণি, 
বেড়েল৷ প্রত্যেক ৬। সের, অশ্বথশ্ুঙ্গ, পদ্মনীজ, পুনর্ণবা, গান্তারী ফল. মাধকালাই 

প্রত্যেক ১০ পল. জল ৪ দ্রোণ (৬৪ সেরে ১ দ্রোগ ) শেষ ১ দ্রোণ। কন্কার্থ -দ্রাক্ষা, 

পন্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল রক্তচন্দন, বালা,নাগকেশর, আলকুশীবাজ. নীলোৎপল. অনস্তমূল, 

শ্যামালতা মেদ. মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক- খষভক. জীবন্তী, যষ্টিমধু, খদ্ধিঃ 
বৃদ্ধিঃ প্রত্যেক ২ তোলা? চিনি / পোয়া, ইচ্ষুরস ১৬ সের, ছুগ্ধ ১৬ সের লইয়া ঘথাবিধি 

পাক করিবে । মাত্রী ॥* তোলা । ইহা হুপ্ধ সহসেব্য। এই ওউধব উরঃক্ষতঃ রক্তপিত্ত, 
পার্থশুল ও মৃত্রকচ্ছ, নাশক । | 

তৈল /8 সের, লাক্ষারক্ধীথ ১৬ সেন, জুগ্ধ /& সের বালা, বেণাযূল. লোপ, পদ্মকেশর. 

তেজপাত, নাগকেশর, বেলসুঠ. মু্ডা, শটা, রুক্তচন্দন, আকনাদিপাতা. ইন্দ্রধব. 

কুটজছাল, ভ্রিফলা, শ্'ঠ. ররনাছাল, আমের আঠি, জামের আঠি, রক্তোৎ্পলমূল প্রত্যেক 
২ তোল । যথাবিধি পাক করিয় অভ্যঙ্গ করিবে । 

অর্করেম্বল্রপ | (সক্রতশ্পোনবহ ) 

তাত্র, বঙ্গ. অত্র, ন্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ. গুলঞ্চের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়! 

গঞ্জপুটে পাক করিবে । মাত্রা ২__৪ রৃতি। অন্ুপান _বাসক ও ভুমিকুগ্মাণ্ডের রস। 

লত্কন্পিভ্ঞাম্ডন্ক ্বঙ্ল। (হ্ান্বিও্র ভান্নীক্) 

অন, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রস'তালক (অভাবে শোধিত হরিতাল ) ও গন্ধক প্রত্যেক 
সমতা গ: যষ্টিমধু, কিস্মিস্ ও গুলঞ্চেরকাথে ১ দিন গাড়মর্দন করিয়া ৩ রতি বটা করিবে । 

কেহ ২ উক্তকাথে ভাবন। দরিয়া বটী করেন। ভাবন্ণা দিলে বীর্য্যোৎকর্ষ হইবে সন্দেহ 

নাই। 

ল্ল ভালন্ প্রস্ভতভ ল্িহ্রি। আখ পারদ, পন্ধক, হরিতাল, দারুমুয 
একত্র মর্দন করিষা বানুকী যন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিয়া যে পীত পদার্থ উৎপন্ন হইবে 

তাহাকেই রসতালক বলে। 'ইষধের 'ম্থপাম--চিনি ও মধু । এই গুঁষধ বাসকপন্ররস ও 
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মধু প্রস্তুতি অন্ুপানেও ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা জ্বর, দাহ, পিপাসা শোব, উরঃক্ষত ও 
নানাবিধ রক্তপিত্ত ন্ট হয়। 

স্পতম্মল্যাি লৌহ । 
শতমুলী, চিনি, ধনে, নাগকেশর, রক্তচন্বন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, কৃষ্ততিল এত্যেক 

সমভাগ, লৌহ সর্বসম। মাত্রা /* আনা হইতে %* আনা । অস্থপান-_বাসকরস ও মধু। 
ভম্ীভ্াত্নলল । 

বেণামূল; বাল'. পদ্মমূল, গাস্তারীছাল. নীলোৎপল প্রিয়ঙ্ত্ব, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ. মত্রিষ্ঠা, 
দুবালভা, আকনাদি পাতা, চিরতা, বটছ।ল, যজ্জডুমুরছল, শটী, ক্ষেত্রপঞ্জণটী, পটোলপত্র. 
গ্ামছাল, মোচরস, শ্বেতপন্ম। বক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল । এইসমস্ত দ্রব্য জটামাংসী ও 

মরিচচুর্ণ ছারা ধূপিত পাত্রে স্থচণিত করিয়! ক্ষেপণ মবিবে ;ঃ প্ দ্রাক্ষা ২* পল, অর্ধা- 
কুট্টিভি ধাইকুল ১৬ পল. চিনি ১২॥ সের, মধু ৬। সের প্রাঙ্েপ দিয়া ১২৮ সের জলে 
উত্তম রূপ আলোড়ন করতঃ পাত্রের মুখ বদ্ধ ক্রিয়া ১ মাস রাখিবে। পরে ছণকিয়া 
২০ তোল! মাত্রায় ব্যবহার করিবে । 

চ্দ্ম্মাি আন্ত । লাখ ব্ুক্তচন্দন, বেলশু'ঠ, আটৈষ, কুটভ্ছাল ও 

বাবলার আগ মিলিত ২ তোল, ছাগনুপ্ধ ১৬ তোলা, জল /১ সের, শেষ ১৬ তোলা. 

ছ'কিয়া পান করিবে । 
লবান্যন্াি শীত ক্কম্মান্তা। বা ধনে, আমলকী, বাসকছাল, কিস্মিস্, 

ক্ষেত্রপর্পটী। এই কষায় দাহ, পিপাসা ও ব্রক্তপিত্তনাশক । 
ভ্রীল্লেলাছি কম্ান্স । ন্মথা বালা, নীলোৎপল, ধনে. রক্তচন্দন, যষ্টিমধুং 

গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ীমূল। ইহাদের কাথে ॥* তোলা চিনি মিশাইয়া পান করিবে। 

স্পখ্খয--দিবসে পুরাতন তখুলের অন্ন মুগ, মন্গুর, ছোলা, অড়হর, বনমুগ, 

পটোল, বেত্রাগ্র, নটেশাক, লাব. কপোত, শশক কাগজিলেবু, হরিণাদির মাংসযুষ, 

ছুগ্ধ, ঘ্বৃত ইত্যাদি । 

অঅঅল্গঞ্য- উঞ্চবীর্ভদ্রব্. ঝাল উত্তাপ, মাংস, মৎস্য দধি, অল্প, শাক, বেগুন, 

তিল,.সর্ষপ, রসোন, শিম, মাদকদ্রব্য, মলমৃত্রাদির বেগধারণ, ভ্ত্রীপ্রসঙ্গ' ব্যায়াম? ধুঁল ও 

উত্তাপ সেবন, রাক্রিজাগরণ, ইত্যাদি । ইহাতে ক্রোধ ব। চিৎকার করা অথবা ভাবযুক্ত 
জিননীস বহন কর। অবিধের । 

ভ্বহ্প ন্বল্মাভ্িন্কি লা 

ক্ষয়, রাঁজযক্ষা, যক্ষা, শো, রোগরাজ, এইসকল শবে যক্ষা অতিহিত হয়। রসরক্াদি 

ব৷ শুক্রমজ্জাদি ধাতুসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে ক্ষয়রোগ বলে। এইরোগ, 

সকল রোগের রাজা, (প্রধান ) এজন্য ইহাকে বাঁজযক্মী বলা হয়। ইহার সাধারণ 

নাম যক্ষা । আজকাল অনেক যুবককেই এই*রোগে আক্রান্ত হইতে দেখাষায় এবং 
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তাহাদের পরিণামও অধিকাংশ স্থলে অতীব শোচনীয় হইয়া! থাকে । এইরোগে, ধাতুসমূহ 
ও শরীর শুষ্ক হইতে থাকে বলিয়া ইহাকে শোধ বল! হয়। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি । এই 

রোগের রূপাবস্থায় পিত্ের প্রকোপে রক্তের আগম হয়; এজন রক্তপিতের পরে যষ্ষ্া- 

চিকিৎসা! লিখিত হইয়া থাকে । এই রোগ চতুধ্বিধ । তন্মধ্যে কোন ২ যস্্ায় রক্তোৎ্গম 

দেখা যায় না। চরকে বেগপ্রতিঘাতজ যক্সাররূপ 1 যথা “প্রতিশ্ঠায়ঞ্চ কাসঞ্চ স্বরতেদ- 

মরোচকং। পার্খশূলং শিরঃশুলং জ্বরমংসাবমর্দনং । অঙ্গমর্দং মুহুশ্ছর্দিং বর্চোভেদৎ 
ভ্রিলক্ষণং” | তথা ক্ষয়জযক্মার কূপ | যথা--“প্রতিশ্ঠায়ং জরং কাসং অঙমর্দং শিরোরুজং। 

শ্বীসং বিড় তেদমরুচিং পার্খশুলং ম্বরক্ষয়ং। করোতি চাংসসন্তাপ মেকাদশমহা গ্রহঃ ৷” 

সাধারণতঃ কাস, রক্তোৎগম এবং জ্বর থাকিলেই ত্রিরূপ যক্ষা বলিয়। নির্দেশ করা হয়; 

বুক্তপিত্তের উপদ্রব অন্যও কাস. এবং জ্বর হইতে পারে, কিন্তু এ জ্বর লক্ষণাক্রাস্ত হইতে 

পারে না । সাহসিক যদ্মীয়. উরংক্ষত হইয়া রুক্তত্রাব হয় এবং বিষমাশনজ যক্ষায় 

আমাশয়স্থ রক্ত বিবদ্ধমার্গহেতু মাংসাদি ধাতুকে পোষণ করিতে না পারায় উৎক্রিষ্ঠ হইয়। 
কঠদেশ হইতে নির্গত হয়। এই দ্বিবিধ রক্তই রৃক্তপিত্তের রক্তেরন্যায় বিরুত 

তাবাপন্ন নহে । ব্ুক্তপিত্তের রুক্তক্রুতির পুর্বে প্রায়শঃ গল। চুলকা ইন! থাকে, কিন্তু ইহাতে 
তাহা হয় না। সাহসিক ঘন্ায় বুকে বেদনা থাকে এবং পুয়মুক্ত রক্তই প্রায়শঃ 
ক্ষরিত হয় কিন্ত বক্তপিত্তে তাহা] হম» না। কেহ ২ বলেন স্ত্রীলোকের ক! হয় না; কিন্তু 

তাহ! সম্পূর্ণভ্রম ৷ যেহেতু; শাস্ত্রে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়াযায় ন। এবং স্ত্রীলোকেরও 
যক্ষা হইতে দেখ! গিয়াছে । 

এই রোগগ্রন্ত রোগীর আহারীর দ্রব্য প্রায় সমস্তই মলে পরিণত হয়; 

অত্যন্পদ্রব্ই ওজংধাতুতে পরিণত হর নলিম্না শোধীর পুরীষ সর্বতোভাবে 

ব্ক্ষণীঘ্ন । স্ুুতন্রাং কদাচ বিরেচনাদি দ্বারা যক্সারোগীর মন নিহ্রণ কর] কর্তব্য 

নহে। পুরীৰষ বলই যক্ধ্ীর বল এবং পুরীবক্ষয়ে রোগী সত্ব অবসন্ন হইতে 

পারে । বিধমাশনজযক্ায় আমাশয়স্থ রসধাতু আোতরোধহেতু বন্ধিত, বহুরূপ বিশিষ্ট 
এবং উৎক্লিষ্ট হইয়া পতিত হুইতে পারে । রোগী, বলমাংসক্ষীণ হইলে অসাধ্যহেতু 

পরিত্যাজ্য এবং বলমাংসবিশিঞ্ হইলে তাহাকে চিকিৎসা করিবে । এই রোগে বলমাংস 

বর্ধক গুধধ ও অন্পান হিতকর এবং স্ত্রীসংসর্গ, ব্যায়াম ও ধাতুক্ষয়কর বিবয় অবশ্ঠ পরিত্যজ্য | 

এই রোগে বোগসাধর্ম্যহেতু সততই রমণে অভিলাব জন্সে। এজন্য পুরুষ-_ স্ত্রীকে 
এবং স্ত্রী-_পুরুষকে দূরে পরিত্যাগ করিবে | ইহাতে অন্যান্স মনোবিকার হইয়াও ধাতুক্ষয় 

হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত যপ্মাতেই নুযুনাধিক মাংসক্ষয় হইয়। থাকে। মাংস, মাংসবর্ধকদ্রব্যের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সুতরাং ছাগ, হরিণ, বা! পারাবতের দ্বতভৃষ্ট মাংস অগ্নিবলান্থসারে খাইতে 

দিবে। ছাগমাংস ও ছাগছুগ্ধ ক্ায় উৎরুষ্ট পথ্য এবং ওধধ। জাঙ্গলমগ ও পক্ষীরমাংস 

বৃংহণার্থ (পুষ্টির নিমিত্ত ) প্রয়োগ করিবে । এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। গরিব লোকের 
হইলে অর্থাতাব নিবন্ধন প্রায়শঃ আরোগ্য হয় «না । ধনবান্ ব্যক্তির হইলে কদাচিৎ 



কলিত চিকিৎসাবিধান ১৯৫ 

আরোগ্য হইতে দেখা বায়। ১৯০** একহাজার দিন গত না হইলে বক্মারোগীর জীবনের 
আশ! কর] যায় না । আজরস সেবন করিলে পীনসাছি বড়বিধ উপগ্রব দুরীভূত হয়। 
বাতকফ্প্রধান বক্মায় ভ্রেযোদশাঙ্গকষায় বা ততৎকযায়মারিত ুষধধ পান করিবে। 

বাতপ্রধান ক্ষগীণদেহশোধীকে অশ্বগন্ধাদদি পান করিতে উপদেশ দিবে! বেগরোথজ 

ঘক্মায় অশ্বগন্ধাদিকষায় হিতকর । অতিসার থাকিলে পারাবত বা ছাগমাংসের 

গাঢ়মুষ পান করিবে । অতিসার না থাকিলে, নবনীতযোগ ব্যবস্থের | কাস 

নিবারণার্ণ তালীশাদিচুর্ণ প্রয়োগ করিবে । জরবেগ কম খাকিলে ও অতীসার ন। 

থাকিলে এই রোগে ছাগলাগ্তঘ্বত বিশেষ উপকারী । পার্খ্শুল, শিরঃশৃল. অংসাধমর্দ, 

'অঙগমর্দ ও বক্ষঃবেদনার চন্দ্নাদিতৈল মালিশ করিবে । ইহা জ্বনাশক । জ্বর ও 
ক্ষ প্রশমনার্ণ স্বগাঙ্করস শ্রেষ্ঠ উষধ। মৃগাঙ্করসে কোনও ফল না হইলে এবং জর ও 

কাসবেগ অধিক পরিমাণ দৃষ্টহইলে সর্ববাঙ্গশ্রন্দর ব্যবহার করিবে । এই গুঁধধ জ্বর ও 

কাস নাশক এবং বহু পরীক্ষিত। বায়ুর প্রকোপ ও ক্ষয় অত্যধিক লক্ষিত হইলে, 

স্বল্পম্বগাঙ্ক ব্যবহার্ধ্য। বুকের বেদনায়, পুরাতনঘ্মত আদারস সহ বুকে মালিশ করিয়া! 

আকন্দের পত্রদ্ধারা স্বেদে দিবে এবং বক্ষস্থল তুলাদ্বার ( আকন্দতুল! হইলে ভাল হয় ) 
বাধিয়া রাখিবে। এই অবস্থায়, বক্ষস্থলে চন্দনাদিতৈল মালিশ করিবে এবং 

সর্ববাঙ্গহ্বন্দর ও খগ্কাগ্য লৌহ্ ব্যবহার করিবে । বক্ষবেদনা ও পার্খথশুলে তঞ্জিত 
আতপতঞ$ল ও অহিংআা ( গুকড়া ) ছাগছুগ্ধে পেষণ করিয়া উষ্ণকরতঃ প্রলেপ দিবে। 
যার শেব অবস্তায় প্রায়শঃ অতিসার হইয়া থাকে । তদবস্থা় হিরণ্যগর্ভপো্টলীরস 
ব্যাবহার করিবে । ইহাতে বেজ্বর হয় তাহ? বাত প্রধান সুতরাং জয়মঙ্গলরস, 

চুড়ামণিরস. বৃহন্ মহালক্ষমীবিলাস প্রভৃতি বধ জর নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে 

ভব হক্ন্সত্দ স্মল্ঘ। চিস্ন্কি- না £ 
এই যঙ্মায় শুক্র ও ওজঃ ধাতু ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়] বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হয় এবং দেহ 

শ্নেহহীন হইতে থাকে । সুতরাং শুক্র বৃদ্ধির নিমিভ এবং স্লেহক্ষর় নিবারণার্থ ছাগলাছ্যি- 

স্বত ও চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিবে । রোগীর শরীর ক্ষীণ এবং অত্যন্ত ছুর্বল হইলে, 

অম্বতপ্রাশঘ্ৃত সেবনে বিশেষ ফলোদয় হয়। জ্বর নিবারণার্থ জয়মঙ্গলরস. 

বৃহৎ জযমঙ্গলরস, বৃহ্ন্মহালন্ষমীবিলাস, বৃহৎ কম্তূরীতৈরব ও চূড়ামণি- 
রস ব্যবহার করিবে । পুর্বোক্ত আজরস সর্ধপ্রকার যক্াতেই ব্যবহার্য । বিশেষতঃ 
ইহ! ক্ষয়জযন্তায় পরম হিতকর | কুকুটমাংসের যুব ইহাতে উত্কষ্ট পথ্য । সর্ববাঙ্গস্ন্দর- 
রস সকল যক্াতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। পরন্ত, ইহাতে বৃহগুকাঞ্চনাত্র, 

মহাম্বগাঙ্ক ও ক্ষয়কেশরী আশাহুরগ্জ কলগ্রণ। মহাম্ৃগাঙ্ক ও ক্ষয়কেশরী 
টি ৯৪- 



১০৬ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

ব্যাধিবিপরীত উবধ। ইহার কাপ নিবারণার্থ পৃর্ধোক্তবিধি অবলম্বনীয়। বসম্ভতিলক- 

রস কাস ও শ্বাস প্রশমনের নিমিত্ত ব্যব্ধত হইতে পারে। অন্তাগ্ চিকিৎসাক্রম পুর্বোক্ত 

রূপ অনুষ্ঠেয় । 

অঙ্গ হলাভ্ন্িক্্যঙ্ঘা ভিল্কি- তলা? 

ইহাতে বক্ষঃস্থল আহত হইয়। ছতপিগ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হয় এবং হৃদয়ে বেদন! হইয়! 

থাকে । অধিকন্ত বক্ষঃস্থলে ক্ষত হওয়ায় রক্তমিশ্রিত কফ নিঃস্যত হয়। ইহাতে বা? 

প্রধান ও প্রত্যেক লক্ষণ আনয়নের কর্তী। প্রথমে বক্ষঃস্থল সংশোধন করিতে যত্ববান্ 

হইবে। বক্ষঃস্থল সর্বদা আকন্দ তুলার দ্বার! বাধিয়া রাখা কর্তব্য। ত্রীবেরাদিতৈল 

ব৷ মহাচন্দনাদি তৈল জদয়ে মালিশ করিবে । অভ্যন্তরীণ প্রয়োগার্থ মাক্ষিকা দিবটা, 

বিহ্ধ্যবাসিযোগ, সপিগুড় ও এলাদিগুড়িকা ব্যবহার করিবে। খণগুকাগ্ধলৌহ 
প্রভৃতি বক্তপিতোক্ত উরঃক্ষতনাশক ওষধ সমূহ, অবস্থা বিশেষে বাবহার কর! যাইতে 

পারে। ছুগ্ধের সহিত লাক্ষ1 /* আন মধু প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে উরঃক্ষত নষ্ট হয়। 

ওু'ধ জীর্ণ হইলে চিনি ও ছুগ্ধপহ অন্ন আহার করিবে । বনখাগরমুল, মৃণাল গ্রসটি 

পন্মকেশর ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ॥* তোলা দুগ্ধ ৯৬ তোলা! জল /১ সের শেন ১৬ তোলা, 

ছ'কিয়। শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহাতে 

ছাগলাছ্ত্বত, চ্যবনপ্রাশ, অস্বতপ্রাশ ঘৃত ও ড্রাক্ষা্ধত অবস্থা! বিশেদে ব্যবহার 

করিবে । এই যক্ায় বৃহৎ্কাঞ্চনাত্র, সর্ববাজশ্থন্দর, রাজম্গাঙ্ক ও শিলাজত্বাদি- 
লৌহ্ ব্যবহার করিবে। রাজস্বগাঙ্ক বাতশ্লেন্রপ্রধান ক্ষয়ে প্রশস্ত। জ্বর প্রশমনার্থ 

বৃহৎকস্তরী ভৈরব, বৃহত্মহালন্ষমী বিলাস, বৃহজয়মঙ্গলরস ও চূড়ামণিরস 
ব্যবহার করিবে । যদি অত্যন্ত শ্লেম্সা উঠে এবং শ্বাসের প্রবলত্ড। থাকে, শবে 
বসম্ততিলকরসপস ব্যবহার করিবে। ঘাতদ্ররক্রনিষঠীবন বন্ধ না হইলে 

রক্ত পন্তান্তকরম মধু হ্বার৷ মাড়িয়। লাক্ষা!। ভিজান জল সহ পান করাইবে। রক্ত- 

নিষ্ীবন অবস্থায় বাসাকুক্মাগডুখণ্ড, বুহৎবাদাবলেহ ও রাস্্রাদিলৌহু বিশেষ 

ফলপ্রদ। অনেক চিকি২ংসক ইহার জরে কফাধিক্য থাকিলে, সর্কবতোভদ্ররস 

ব্যবহার করেন। আমদের মতে অত্রাবস্থার় সর্ববতোভদ্র অপেক্ষা বৃহজ্জ্বরান্তক- 

লৌহ উৎকষ্ট। দাহাদি থাকিলে চন্দনাদদলৌহ্ "বা বৃহৎসর্বস্বরহরলৌহ 
প্রয়োগ করিবে। যদ্দি জর মুছ্ভাবে প্রকাশিত হয় এবং কফাবিক্য না থকে, ভবে 
বৃহৎ জয়মঙ্গলরস বিশেষ উপযোগী । ফফাধিক্য থাকিলে বৃহন্ মহালক্ষ্মাবিলাদ 
ও বৃহত্কম্ত,রীভৈরব গরীয়ান্। 



'ফলিত চিকিৎসাবিধান । ডর 

ন্বিম্হ্নাশ্শলত্জ আন্ত ছিন্কিু কলা । 
ইহাতে রঞ্জাদির আোতঃ অবরুদ্ধ হওয়ায় ধাতু .সকল পুষ্ট হইতে পারে না এবং 

রসধাড় অত্যান্ত বিবৃদ্ধ হইয়। নানাধর্ণে শ্রত হইতে থাকে । ইহাতেই রক্তবমন, রক্ত- 

পিশ্ত এবং প্রলেপক নামক বিষমজগ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে । সচবাচর এই যক্ষ।ই উৎপন্ন 
হইতে দেখা যায়, কিন্ত ক্ষয়জ যক্মাও বিরল নহে । ইহাতে ভ্রয়োদশাঙ্গসাধিত কবায়া- 

দির নানারূপ কল্পন। করিবে । ইহার শ্বাসকাস নিবারণার্থ সিতোপলাদিলেহ, 

সর্ববাঙ্গস্বন্দর, বসম্ভতৃতিলক, মহারাজসম্বগাঙ্ক, বুহৎচন্দ্রীয়ুতরস, তালী- 
শাদিচুর্ণ, বাসাবলেহ, রৃহচ্চন্দ্রান্থতলৌহ, বৃহত্বাসাবলেহ ও রাজস্গাঙ্ক 
বাবহার করিবে । বুকে বেদন। না থাকিলে বুহৎ কাঞ্চনাভ্র হিতকর। অতিরিক্ত 

বক্তআব হইলে তালীশাদ চূর্ণ ব্যবহার্য নহে। সারচন্দনাদিতৈল বা মহাচন্দনাদি 
তৈল বক্ষহ্ছলে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয় । সব্বনাই গরমবন্্দ্ধার। ছদয় আরুত 

রাখিবে। কাসশ্বাস নিবারণার্থ সার্বভৌম, বৃহৎশঙ্গারাভ্র ও মহোদবির 

ব্যবহার হইয়। থাকে; কিন্তু আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি । সার্বভৌম ও বৃহৎশৃঙ্গা- 

রাত্র দ্বার! শ্রেম্ম ও কাস শুষ্ক হয়। হৃদয়ে বেদন] থাকিলে, এই ছুইটী ওঁধধ ব্যবহার 

করা কর্তব্য নহে। ইহার জরে. শ্রেম্াধিক্য অবস্থায়_বৃহৎ কস্তূরীভৈরব, বুহন্ মহা- 

লক্ষ্মী বিলাস, বৃহজ্জ্বরান্তক লৌহ, বৃহৎ সর্ববস্থরহরলৌহ ও চুড়াম৭রস, 
পগ্ডাধিক্য অবস্থায় চন্দনাদিলৌহ্, বুহৎসর্ববজ্বরহরলৌহ, বাতা:ধক্য অবস্থায়_- 

জয়মঙ্গলরস বা বুহৎজয়মঙ্গলরস ব্যবহার করিবে । 

বক্তবান্ততে খগুকাগ্লৌহ, বাসাকুক্নাগুখণ্ড, বুহৎবাসাবলেহ, বাপাবলেহ, 

বাসাখণ্ড ও রক্তপিত্তাস্তকরস বাখহাব্য। রূক্তাপতের বাসাছ্যকষায় সহ. 

রক্তপিন্তান্তকরসণ প্ররোগ করিলে সুফল দর্শে। পুষ্টি জননার্থ এবং শ্বাস ও কাস 

[বনশনার্থ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োগ করিবে । ছাগমাংসের গ্ভায় এবং ছাগছুদ্ধের হায় 

উপকারী বস্ত বক্ায় আর দ্বিতীয় নাই। স্থৃতরাং উহা সব্ব প্রকার যক্সাতেই প্রশস্ত। 

ষঙ্মায় অন্যান্য গঁধধের সহিত কোনও ১টা (চ্যবন প্রীশাি) রসায়ন ওষধ বাবহার করিবে । 

বক্মার রোগী আরোগ্য না হইলে প্রারশঃ ৫ বত্সর ৬মাপ ২* দিনের মধ্যে পরলোক গযন 

করিয়া থাকে । এই সমন অতিথাহ তচ্ছইলে .রাগী প্রায়ণঃ আরোগ্য লাত করিয়। থাকে । 

কেহ২ য্ষায় (পে।বণার্থ) অম্বতপ্রাশঘূত ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

অস্সো লস্পাজ্ক | স্মএ1-দশমূল- ধানে, পিপুল ও শুঠ মিলত ২ তোলা । ইহ! 

খাতখ্েষ্ষনাশ ক । ০ 



১০৮ ফাঁলত চিকিৎসাবিধান | 

অস্পরগক্ষাি ক্ুমাম্ত্র। ম্মথা-_অঙ্বগন্ধা গুল, শতমুলী, দশমূল, বেড়েলা. 

বাসক, কুড়, আতৈষ | ইহা বৃষ্য. বল্য ও ক্ষয় নিবারক। 

লিশ্াছিক্কে- ন্মলন্পীভি ম্বোগ। মস্নহ্া-নবনীত (ননী )॥০ তোলা, 

মধু ও চিনি সহ প্রাতঃকালে লেহন করিবে । 

তালীস্পাি ছু । 

তালাশপঞ্র ১ভাগ. মরিচ ২ভাগ. শুঠ ৩ ভাগ, পিপুল & ভাগ, বংশলোচন « ভা, 

দারুচিনি, এলাচি, প্রতোক অর্ধতাগ. মিশ্রিচুর্ণ পিপুলের ৮গুপ। এই চুর্ণ কাসের সময় 

যুখে পাখিবে এবং মধ্যে মধু সহ লেহন করিবে । ইহা দ্বার বায়র অন্ুলোমন হয় এখং 

কাস, শ্বাস, প্রতিশ্ঠায় ও অরুচি নষ্ট হয়! ইহাতে গলগত রোগ. জিহ্বাগত পোগ ও মুখ- 

গত রোগও উপশমিত হুইয় থাকে । 

ভাগলান্য আত । 

ছাগমাংস ১২॥ মের, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের, ঘ্বত /৪ সের । কক্কার্থ-_খাদ্ধ, বৃদ্ধি, 

মেদ, মহামেদ, জীবক, খষভক, কাকোলী, ক্ষারকাকোলা প্রত্যেক ৮তোলা। এই স্বৃত 

বাতক্ক্ষয় নাশক এবং রসায়ন। কাকোলীদ্বয় ভিন্ন গদ্ধি প্রভৃতি দ্রব্স্বানে যথাক্রষে 

বেড়েলাযুূল, গোরক্ষচাকুলে, অশ্বগন্ধী, অনন্তমুল- গুলঞ্ ও বংশলোচন দিবে । এই ছয়টা 

দ্রবা আজকাল পাওয়া যায় না। মাত্রা ॥* ভোল। হইতে ১৯ তালা । গুবধের চতুর্থাংশ 

চিনি মিশাইয়া উষ্ণছুপ্ধ সহ পান করিবে । ইহা মাংসকর ও বষ্য। রোগীর দৌব্বলয- 

বস্থায় এই দ্বত প্রয়োগ করিবে । 

চ্ম্ষম্নণাে ৫ভিল। 

মুঙ্ছিত তৈল /৪ সের, কন্ধার্থ-_রক্তচন্দন, বালা, নরী- কুড়, যদ্রিষধু. শৈলজ. 
পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্তিষ্ঠা. সরলকাষ্ঠ, দেবদারু. শটী, এলাচি, খট্টাশী, নাগকেশর, তেজপাত, 

শিলারস- মুরামাংসী, কাঁকলা, প্রিয়ঙ্, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিষ্ী, অনশ্বমূল, শ্ঠামালতা. 

লতাকস্ত,রী, লবঙ্গ, অগুরু, কুদ্কুম. দারুচিনি, রেণুকা, নলিকা মিলিত ০১ সের। 

পাকার্থ-দধির মাত ৯৬ সের, লাক্ষারকাথ /& সের এবং শেষ পাকার্থ--জল ১৬ সেব। 

একট তৈল জবরদ্ব এবং শ্রেক্ষা নিঃসারক | 

স্মপাহ ক্র । 

পারদ ১ ভাগ, স্বপ ১ তাগ, মুক্তা ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পোহাগ। ২ যাষা এহ সমস্ত 

অব্য কাজিতে পেষণ করিয়া গোলক করিবে । , তৎপর,শুষ্ক হইলে মৃবায় আবদ্ধ করতঃ 
লবণ পুর্ণ পাত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। মাত্রা ৩ রতি। অন্ুপান-__-পিপুলচুর্ণ 
অথবা যরিচ চুর্ণ ও মধু। এই গধধ ব্যুবহার কালে লঘুযাংসযুষ ও শ্বতপক্ক ব্যঞ্জন 

আহার্ধ্য । বিদবাহিতরবয, বেগুন, বেল, তৈল: করোলা, উচ্ছে ও স্ত্রীসম্ভোগ বঙ্ন করিবে । 
এই ওঁহধ আর ও ক্ষয় নিবারক । 
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হনম্বধজ্ক ্রুল্দ | 

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ভাগ, সোহাগ! ২ভাগ, মুক্তাঃ প্রবাল, শঙ্খভম্ম প্রত্যেক 

১ভাগ. স্বর্ণ ভম্ম অর্ধতাগ এই সকল দ্রব্য কাগঙ্লেবুর রসে মর্দন করিয়া পিগুাকার ও 

শুষ্ক করণানন্তর গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উঠাহয়া তৎসহ অর্দভাগ লৌহ ও 
সিকিভাগ হিঙ্ল মিশাইবে। মাত্রা ২রতি। সাধারণ অগ্কুপান--আদারস ও চিনি; 

কিন্তু পিপুলচর্ণ ও মধু বা পানরস সহ অথবা ঘ্বত সহ এই ধধ সেবন করার বিধি আছে । 

উহ দোষতেদে ব্যবস্থ্ের়। কেহ কেহ এই ওষধ কাগজিলেবুরসে মর্দন না করিয়! 

নিমছালের রসে মর্দন করিয়। গঙ্পুটে পাক করিয়া থাকেন । এই উষধ জ্বর ও কাসশ্বাস 

নিবারক | 

লসঞলহ্স গা | 

রসসিন্ব,র ॥* তোলা, ম্বর্ণভন্ম ॥০ তোলা । মাত্রা২ রতি। এই গুষধ ক্ষয় নিবারক 

এবং ধাতুপোবক | ইহা রসায়নার্থ উপযোজ্য। অন্পান-_পিপুলচুর্ণ ও মধু ইত্যাদি । 
হিল্রশ্গভভঞ্পোউী জ্রহন। 

পারদ ১ তাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মুক্ত। ৪ ভাগ, কাংস্ত ৬ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, কড়িভন্ম ও 

সোহাগ। প্রত্যেক পারছের চতুর্থাংশ | - এই সমুদয় দ্রব্য পাঁকাকাগজিল্বের রসে উত্তম 

রূপে মর্দন করিয়া মৃষা! মধ্যে অবরুদ্ধ করতঃ অরত্বি প্রমাণ গর্ভে (তিনপোয়। হাত গর্ভে) 
৩* খানি বনগ্ুঁটে দ্বার পুটিত করিবে এবং শাতল হইলে উদ্ধত করিয়া পেষণ করতঃ ২ রতি 

মারায় পরতমধু ব! মরিচচুর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবে । অবস্থাবিশেষে অন্যান্য অন্ধুপানেও 

ইহা ব্যবহর কর। যায় । ইহাতে অগ্রিমান্দ্য, গ্রহণী, বিষমজ্বর, শ্বাস. কাল, শোথ. পীনস 
ও যরুত্প্রীহা আরোগ্য হয়। ইহ রসায়ন । 

চাব্ম্মপ্রাস্প । 

কাথার্থ__বিশ্বমূলের ছাল পণিয়ারীমূলের ছাল. নাওশোনাযূলের ছাল. গাস্তারীমূলের 
ছাল, পারুলমূলের ছাল, শ্বেতবেড়েলা মুল. শালপাণিরমূল. চাকুলেমূল, মুগানা. মাবাণী. 

পিপুল, গোক্ষুরমূল, বৃহতীমুল,. কণ্টকারী. কাকড়াশৃ্দী, ভূম্যামলকা, ড্রাক্ষা, জীবস্তা. কুড়, 

অগুরু, হরীতকী. গুলঞ্চ, খদ্ধি. জীবক. ধষভক, শটী, যুতা, পুনর্ণবা. মেদ, ছোট এলাচি, 

নীলোৎ্পল, রক্তচন্দন, ভূমিকুদ্মাগু. বাসকমূল, কাকোলী. কাঁকজক্ঘা, প্রতোক ৮ তোল। 

ও পোট্রলানদ্ধ পন্ক আমলকী €** শত, ১৪ সের, জলে পাক করিয়া আমলকী স্ুসিন্ধ 

হইলে ( প্রায়শঃ চতুর্থাংশ থাকিতে সিদ্ধ "হয় সুতরাং ১৬ সের থাকিতে নামাইতে হয়) 

নাষাইয়া কাথ ছাকিয়। লইবে | পরে তিল তৈল/॥ পোয়। এবং স্বৃত”॥ পোয়া দ্বারা একত্রে 
আমলকী (বীঞজ কেলিয়।) ঈব$ শুর্গিতকরতঃ শিসায় পেবশানন্তর উক্ত কাবধসহ পাক করিয়া 

ঘন করবে। তংপর ./৬। পেত মহস্তাপ্ডিক! অর্ধাৎ ধাড়িগুড ( এখন মি্িচর্ণ বাবহার কর। 
হয়) প্রক্ষেপ দিয় লেহবং হইলে উৎকৃষ্ট এমঘুরকষ্ট বংশলোচন /॥ পিপুল /। পোয়া এবং 
জাক্চচিনি, এলাচি, তেক্ৃপাভ. নাঁগকেশব প্রত্যেক চর্ণ ২ ভোলা মিশ্রিত করিয়। উত্তমরূপে 
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আলোড়ন করতঃ নামাইবে । মাঝ ॥* তোলা হইতে ১ তোলা । মধুদ্ধার। মাড়িয়া উদ 

ছাগছুদ্ধসহ অভাবে উষ্ণ গব্যদুপ্ধ সহ সেবন করিবে। ইহাতে বাত প্রধান কাস; শ্বাস, হু“দ্রাগ, 
উরঃক্ষত. স্বরতঙ্গ এবং মুত্র ও শুক্রস্থ দোব নষ্ট হয়। ইহা! শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং বৃদ্ধাখস্থায় বিশেষ 
উপকারাঁ। এই উষধ সেবনে বৃদ্ধ চ্যবনমুনি পুণর্যয,বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য এই 

উষবের নাম চ্যবনপ্রাশ । ইহা চরকের রসাধনাধিকারে লিখিত আছে । রসায়নার্থ চিনি 

ও নৃতনঘ্বত ব্যবহার্য । ইহা দরবর্বল ও ক্নাণ বা'ক্তর পক্ষে মহৌষধ । 

'আহ্সভ্ভিঞ্রাপ্প আ্রাকি । (প্রজা একলহ হতহ শী ) 

ঘ্বত ./৪ সের. কক্ার্থ--ভীবক. পবভক, শালপাণি, জীবস্তী, শুঁঠ. শটী, শালপাণি, 
চাকুলেঃ মুগানী, মাষাণী, কাকোলা. ক্ষীরকাকোলী, গোক্ষুরঃ পুনর্ণবা, লাল পুনর্ণব। 

মষ্টিমধুঃ আলকুণা বাঁভ, এতমুলা, খাদ্ধ, পরুষফল, বামুনহাটা, ড্রাক্ষী, বৃহভী, পাণিফণ, 
ভূম্যামলকী, ক্ষীরবিদারী. পিপুল- বেড়েলা, কুলস্তঠ, আক্রোট. পিঙিখেক্ছুর। বাদাম, 

মনাকা প্রত্যেক ২ তোলা । পাকার্থব_-আমলকীর কাথ /, ভূমিকুম্নাণ্ডের স্বরস /& সের, 
ইক্ষুরস ৮“& সের, ছাগমাংসক্কাথ ০৪ সের । শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের । পাক হইতে 

নামাইয়া মরিচ. দারুচিনি. ছোটএলাচিঃ তেজপাত, নাগকেশর মিলিত চুর্ণ ৪ তোলা 
প্রক্ষেপ দিবে । মাত্রা ॥* তোলা হইতে ১ তোলা চিন ও মধু মিশাইয়া ঈবদৃষ ছুগ্ধ 

সহ পেয়। ইহ। দ্বার) শুক্রবৃদ্ধি এবং শরার পরিপুষ্ হর । ইহ] যক্া জনিত শ্বাসকাসের 
উপকারক । উঁধধ ব্যবহার কালে যথেষ্ট ছুপ্ধ ও মাংসরস সেবন করিবে । ইহা চরকের 

ক্তক্ষীণ অধিকারে লিখিত আছে। 

হ্হ ও ্ডানতস্লাভ্র। 

স্বর্ণ) রসসিন্দুর, মুক্ত), লৌহ, অভ্র, প্রবাল. বৈক্রান্ত ভন্ম, ( অভাবে কাড়ভন্ম ) রৌপ্য. 

ভাত্র, বঙ্গ, কস্ব,রী, লবঙ্গ, জ্ঞাতিকল, জৈত্রা, এলবাপুক প্রত্যেক ২ তোলা । দ্বতকুমারা 

রসে মদ্দনাস্তে কেশরাভ্রসে ও ছাগপ্তক্চে পৃথক ৯ ভিন বার ভাবন। দিয়। ২ প্রতি খটা 

করিবে । ইহাতে নানাবিধ ক্ষয় কাস ও শ্বাস আরোগা হয়। অনুপান--পিপুলচণ ও 

মধু বা আদাররস মধু। 
হস গাল 

ন্র্ণতন্ম ১ ভাপ- বসসিন্দুর ২ ভাগ, মুক্তাভন্ম ৩ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমান্ষিক 
« ভাগ. রৌপাভন্য ৪ ভাগ. প্রবাল ৭ ভাগ. সোহাগ। খই ২ ভাগ. একত্র পেষণ করিয়। 
মাহুলুঙ্গ (টাবা। লেবু ) বসে ১ দিন ভাবন। দিয়। গেলক (ডেল) করতঃ প্রধর বৌড্রে শ্ুঙ্ক 
করিবে । অনন্তর লবণপুর্ণভাপ্ডে মুখ অবরুদ্ধ করিয়। ৪ প্রহর মধ্যঅধিতে পাক কারিবে এবং 

শীতল হইলে ওউষদ চুর্ণ কৃবুতঃ সর্বচুর্ণের ৬৪ ভাগের ই ভাগ হীরকতম্ম অভাবে ১৬ ভাগের 

৯ ভাগ বৈক্রান্ত ভম্ম (বষহারক অভাবে-কডিভম্ম ) মিশইরা লইবে। মাত্রা ং রতি। 

ন্ুপান- মরিচচুণণ ৩ ঘ্পত অগবা পিশুলচর্প ও স্লুত। উধধ ব্যবহার কালে বলকর. বৃন্য 

ও ব্বংহণ ড্রব্য তক্ষণ কারনে এক পারদবিরোধিফবা ত্যাগ করিষে। 

প্পজদ্ ল্লিজ্হোট্ছিড লা ও ভার্ন কুক্সাগ্ত, কাকুড় কুটজ. ইন্্রবব, 
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করোল।, উচ্ছে. কুন্ুমফ্ুল, কাকরোল, কলম্বীশাক ও কাকমাচীশাক । মহাম্বগান্ক ব্যবহারে 

সর্বপ্রকার ষপ্াক্গর, স্বরভেদ, কাস ও অরুচি নই হয়। ইহ। যক্ষা উতর উদধ। 

ল্কআক্কেস্ণভবী | 

অন্র. রসসিন্দ,র. লৌহ, তাত, সীসক. কাংস্ত. জীর্ঘমণ্ড,র, বিমল. বঙ্গ. খর্পর. হরিতাল, 
ণঙ্ঘভন্ম, সোহাগা. স্বণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কান্তলৌহ. বৈক্রান্ত, প্রবাল, মুক্তা, কড়িভম্ম. হীরক, 
কান্তপাধাণ; (চুম্বকপাথর অভাবে-_-গোদন্ত হরিতাঁল ) 9 গন্ধক, এই সকল্গ দ্রব্য সমভাগে 

লইয়া রক্তচিতের রসে ও আকন্দপত্ররসে পূথক পুথক ৭ বার ভাবন। দিয়া ৩ বার লব 

পুটে পাক করিবে। পরে টাবালেবু, ত্রিফলা, চিতে, অয্নবেতস, তৃক্গরাজ, করবী ও আদ্রক 

নসে পৃথক পৃথক ৩ বার ভাবন। দিবে । প্রত্যেক ভাবনার পর ১ বার করিয়া লঘ্ঘপুটে 

পাক করিতে হইবে । অন্রপান__আদারস ও মধু । ইহা সেবনে সব্ধবিধ জ্বর, ক্ষয়, কাস, 

শ্বাস, মেহ, মেদ, অশ্রী, শর্করা ও শুল নষ্ট হয়। মাত্র। ২ রতি । ইহা বলা, বৃষ্য, মেধ্য ও 
রসায়ন । ইহার ন্যায় ওষধ যল্মায় দৃ্ট হয় না। 

হা চ্রল্ম্নাি তৈল । 

মুচ্ছিত তিল তৈল ।৬ সের (যষোলসের) ক্বাথার্থ__রক্তচন্দন, শালপাঁণি? চাকুলে, বৃহতী, 

কণ্টকারী,গোক্ষুর,মুগানী,মষাণী,ুমিকুম্মাও;অশ্বগন্ধা, আমলকী-শিরীবছাল, পন্মকাষ্ট) বেণা- 
মূল, সরলকাষ্ট, নাগকেশর, গন্ধতাদািয়া, মূর্বানূল, প্রিয়, নালো২পল, বালা, বেড়েলা, 
গোরক্ষচাকুলে, মুণাল, পন্সমূল, শানুক মিলত ৫* পল. শ্বেতবেড়েলা ৫০ পঙ্গ, জুল ৬৪ 

সের, শেষ ১৬ সের, ছাগছুগ্ধ ১৬ সের' শতমুলা রন ১৬ সের, লাক্ষাররস, কাজি, দাধরমাত. 

হরিণ, ছাগ. শশক, প্রত্যেকের ক্লাথ।৬ পের (১৬ সে7). কঙ্ধার্থ শ্বেতচন্দন অগুরু' কীকলা, 

নখী, শৈলজ, নাগকেশর, তেজপাতা, দারুচিনি, মুণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনস্তযুল, 

শ্যামাল তা. রক্তোখ্পল, তগরপাহুকা, কুড় ত্রিফলা. পুরুত্বফল, মূর্বামূল, গেঁঠেলা, নলিকা; 

দেবদারু, সরলকা ষ্ঠ, পন্মকাষ্ট, বেণধ্যুল. ধাইফুল. বেলশু'ঠ. রসাঞ্জন. মুতা, শিলারস. বালা, 

ৰচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ. মৌরী, জীবস্তী, জীব্ক, খষতক, মেদ, মহামেদ, খদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী. 
ক্ষীরকাকোলী, জীবস্তী, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্থু, শটা, ছেট এলাচি. কুদ্ধুম. খাটাশী, পন্মকেশর. রাঙ্গা, 
জায়ফল, জৈত্রী, শু ঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা. যথাবিধি পাক করিবে । পরে বাতব্যাধিতে 

বক্ষ্যমাণ লক্ষমবিলাস তৈলের গন্ধদ্রব্ দ্বারা শেষ পাক করিবে । গন্ধদ্রব্যের মধ্যে কুষ্ক ম: 

কম্তরা ও কপূর শীতল হইলে প্রক্ষেপ দিবে । এই তৈল মালিশে রাজবক্মা, রক্তপিত্ত. 
উরঃক্ষত ও শ্বাস নষ্ট হয়। ইহা বলা? বৃষ্য ও স্ৌল্যজন ক। 

না? গ্কন্কা তেল | 

স্ব্ণমা ক্ষক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী সুমতাগ, লৌহ সর্বসম, বটী ৪ রতি! ১ 
বত ও মধু সহ লেহন করিবে । এই ওবধ যস্বা ও উরঃক্ষত নাশক । 



১১২ ফজিত চিকিৎসাবিধান । 

000 লিিক্ষন্ান্সিন্মোপ । 
ত্রিকটু. শতমূলী. ত্রিক্ষলা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে সমভাগ, লৌহভন্ম সর্বচুর্ণ সম । 

ইহা ঘ্বত ও মধু সহ লেহন করিবে । মাত্রা ৪ রৃতি। ইহাতে বক্ষঃক্ষত, বাহুস্তস্ভ, অদ্দিত 

ও কণ্ঠগতরোগ আরোগ্য হয়। 

প্সিব্গড় | 
ক্কাথার্থ-_বেড়েলা. ভূমিকুক্মাগু, স্বল্পপঞ্চমূল, পুনর্ণবা, পঞ্চক্ষীরি বৃক্ষের শুঙ্গ ( বট. 

অশ্ব, পাকুর. যজ্জডুমুর ও বেতের অবিকশিত পত্র মুকুল ) প্রতোক ১ পল, জল ৬৭ সের. 

শেষ ১৬ সের, ছাগন্প্ধ ১৬ “পর. গব্যছুগ্ধ ১৬ সের ভূমিকম্বাণড রস ৯৬ সের, ছাগমাংসক্কাথ 
১৬ সের, ঘ্বত ১৬ সের । বন্ধার্থ_জ্লীন্লীল্গ শপ (১৭ পদ) প্রত্যেক » তোলা. 
পাকশেষে ঘ্ুত শীতল হইলে, চিনি ৬ সের, গোধম, পিপুল. বংশলোচন পাণিফলচুর্ণ 
প্রত্যেক 5 অগ্ধ সের. মধু “১ সের একত্রে মন্থন দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপ মথিত করিয়! 

ভূজ পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে । মাত্র।-11 ভোলা হইতে ১ তোল1। অন্ুপান-_ 
পিভাধিক্যে ছুগ্ধ' কফাধিক্যে ছাগঞ্প্ধ। ওঁষধ পুর্বে সেবনকরিয়া শেষেও অন্ুপান 

ব্যবহার কর! যাইতে পারে । ইহাদ্বারা উরঃক্ষত, রক্তনিষ্টাবন এবং উরস্থিত শেম্মা নষ্ট 

হয়। এই ওষধ গুড়কাকার ( শুঁটীরমত ) করিয়া ব্যবহার করিবে । এজন ইহার নাম 
সপিগুড় বলা হইয়াছে ; কিন্ত ইহাতে ইক্ষুগুড় নাই । ইহ! পুষ্টিকর এবং রসায়নশ্রেষ্ট । 

জান্ম্্রতি | 

বত /৪ সের, ক্কাথার্থ__ দ্রাক্ষা ..২ সের, যষ্টিমধু /১ সের. পাকার্থ জল ১৬ সের. শেষ 

/8 সের, ছুগ্ধ ১৬ সের. কক্কার্থ__যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা) প্রত্যেক ১ পল, পিপুল ২ পল। 

প্রক্ষেপার্থ চিনি /১ সের । ইহাদ্বার। উংক্ষত ও শ্বাসকাস নষ্ঈ হয়। মাত্রা ॥* তোল । 

অনুপান- উষ্ঃ হুগ্ধ। 

ক্বাত আপাতত ৷ 

রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ. মনঃশিলা. গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেক ২ 

তাগ একত্র চর্ণ কিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে তরিবে, পরে ছাগদুদ্ধ দ্বারা সোহাগা পেষণ 
করতঃ তদ্দারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়। মুধাবরুদ্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল 

হইলে কড়ির মধ্য হইতে ওধধ বাহির করিঘ়। লইবে। মাত্রা-২।৩ রতি । অঙ্গপান- 

পিপুলচুর্ণ ও মধু বা! মরিচচুর্ণ ও স্বত কিন্ত! ৰেবল দ্বত। ইহ! বাতঙ্লেন্প্রধান যার 
প্রশস্ত ৷ 

স্শিলাজত্হাি লৌহ 1 

শিলাজতু, যষ্টিমধুং ত্রিকটু' স্বর্ণযান্িক প্রত্যেক সমতাগ. লৌহ সর্বসম। মাত 

/* আনা । অন্গুপান-_গব্য ৰা ছাগছুগ্ধ । 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। ১১৩ 

জ্বা্াচি লোৌহ। 
রানা; অশ্বগন্ধ। কপূর, থানকুনি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা. ব্রিমদ, প্রত্যেক সমভাগ, 

লৌহ সর্বচূর্ণসম | মাঝ /* আনা। ইহ] কাস ও স্বরভেদে হিতকর | 
স্বহণ্ড বাজ্নাম্বলেহ। 

বাসকমূলের ছাল ১২॥ সের; জল ৬৪ সের, শেষ ১ সের, চিনি ১২॥ সের মিশাইয় 
পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, দারুচিনি. এলাচি, তেজপজ্, কট্ফল, মুতা, 
কুড়, জীরে. পিপুলযূলঃ কমলাগু”ড়ি, চই, বংশলোচন, কট্কী, গজপিপুল. তালীশপত্র, 
ধনে, প্রত্যেকচুর্ণ ২ তেল মিশাইয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে এবং শীতল হইলে /১সের 
মধু মিশাইয়। রাখিবে। মাত্র! ॥* তোল।। অন্ুপান-__ছাগ ঢগ্ধ বা শুতশীতল জল। 
ইহাতে শ্বাস, বক্ষঃবেদনা ও উরঃক্ষত নষ্ট হয় । 

জ্নিত্ভাস্পলাছি লেহ। 
বংশলোচন: পিপুল? এলাচি. দারুচিনি যথাক্রমে ৪ ভাগ ৩ ভাগ ২ ভাগ ও ১ ভাগ; 

মিশ্রি ৫ ভাগ । এই ষধ মধ্যে মধ্যে মধু ব। ঘ্ৃতমধু দ্বারা লেহন করিবে । ইহাতে রক্ত- 
মনও নিবারিত ভয় । মাতা /" আনা হইতে 1 আনা মাত্র । 

চত্দ্রাহ্সতভ জ্বল । 
পারদ, গন্ধক মিলিত ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কপূর ॥* তোলা, লৌহ ২ তোলা, 

স্বর্ণ ১ তোলা. তাত ১ তে।লা, বৃদ্ধদারক. জীরে, ভূমিকুম্না, শতমূলী. কুলেখাড়াবীজ. 

বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ শ্বেতধুনা 

প্রত্যেক ॥* তোল. ছাগনগ্ধ ছানা মর্দন করিয়া ৩ বৃতি বটী করিনে। অক্ষপান-- 

পিপুলচর্ণ ও মধু। 

লহ ত্দ্রাস্সভি তলীহ। 
পারদ. গন্ধক' ্রিকটু, ব্রিকলা, জটামাংসী, দারুচিনি, নাগকেশর. বচ, স্বর্ণমাক্ষিক- 

স্বর্ণ, লৌপ্য, কুড়, মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, তীক্ষলৌহ সর্বচুর্ণসম, ছাগছুগ্ধে পেষণ করিয়া 
২ বৃতি বগি করিবে । অন্ুপ।ন-__-আদারস ও চিনি ইত্যাদি । 

লহ াভলাললেহ । (হও ঞহ্চালল ) 

বহতী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল. বাপকমূলের ছাল ২৫ পল. বামুনহাটী ২* পল. 

জল ৬৪ ।:সর, শেষ ১৬ সের ; এই ক্কাথে চিনি ২ সের মিশাইয়। পুনঃ পাক করিবে এবং 
ঘনীভূত হইলে অন্র ১ পল, পিপুলচর্ণ & পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপাত. 

মুরামাংসী. বেণামূল, লবঙ্গ, ন্টগেশ্বর, দ্লারুচিনি. বামুনহাটী, বালা, মুতা, প্রত্যেক ২ তোলা 
প্রক্ষেপ দিবে এবং যখন লেহবৎ হইবে তখন উহাতে /। পোয়। ঘ্বত মিশিত করিয়। 

আলোড়ন পূর্বক নামাইবে। শীতল হইলে মধু /॥ সের মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ॥০ 
তোলা। অক্ষুপান-_ছাগ হুপ্ধ বা শৃত উঞ্জজল | ইহ ছার! শ্বাস- কাস, যক্ষা, বক্তপিত্ত ও 

জর আরোগ্য হয়। ৩ * 
৯৫. 



১১৪ ফলিত চিকিতুসাবিধান 

স্বস্ষযাল্রোগীল্ল ছুল্ষি »। 
যে যল্সারোগীর সর্বধদ1 জর এবং স্বন্ধ ও পার্খদ্বয়ে বেদন। থাকে তাহার জীবনের আশ' 

করা যায় না। চক্ষু শ্বেতবর্ণ., অন্রে বিদ্বেষ ও বলমাংসক্ষীণ হইলে রোগ অসাধ্য বলিয় 
জানিবে। 

স্বপ্পে- ময়ূর, শকুনি, বানর, শুক্ববৃক্ষ প্রভৃতি দর্শন কর যক্মারোগীর পক্ষে দুলক্ষণ। 
রোগীর অঙ্ডে বা পেটে শোথ হইলে সে রোগীর রক্ষা! নাই। 

হললক্দীতভন সম্পহ্জ ম্বজ্যানেেলী | 
বন্মারোগের যাবতীয় লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও রোগী যদি বলমাংসসম্পন্ন হয় এবং 

চিকিৎসকের »দুপদেশান্যায়ী কালকর্তন করিতে পারে, তবে এইরূপ রোগীকে যখাযোগা 

উষধ সেবন করাইলে সুফল হইয়। থাকে । 

যক্ারোগ সংক্রামক | সুতরাং শুশ্বধাকারী অতি সাবধানে থাকিবেন। রোগীর 

গৃহে পরিষ্কার বায়ুর বন্দোবস্ত করা সর্ধতোভাবে কর্তব্য । সম্ভব হইলে. ষগ্মারোগী কোন 
প্রসিদ্ধ সমুদ্র কুলবর্তী স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিবেন। 

স্পঞ্খা-_ পুরাতন তঞ্গলের অন্নঃ যব, মুগ. ছাগ, হরিণ, শশক প্রন্তির মাংসযুষ 

মাংস ভোজী যে কোন জীবের মাংস, ছাগছুগ্ধ. পটোল, উচ্ছে, ডুমুর, সঙ্রিনার 
ডাটা, যোচা. পুরাতন কুশ্মাগড, ইত্যাদি । ধান্তাদি বসরাতীত হইলে পুরাতন হয়। 
নিয়লিখিত আজরস পান করিলে পীনসাদি বড়বিধ উপদ্রব দূরীভূত হয়। ইহাযক্মার 
উৎ্রুষ্ট পথ্য ৷ 

আভল । জ্মহ। পরিমিত পিপুল, যুষোপযোগী যব ও কুলখকলাই, পরি- 

মিত শুঠ, পরিমিত দাড়িম ও আমলকী গ্রহণ করিয়। বড়ঙ্গপরিভাধান্ুসারে জল লহইয়৷ 

অর্ধশৃত করিবে ; পরে সেই /৪ চারি সের জলে-_-”১॥ সের ছাগমাংস পেষণ করতঃ 

বটিকাকার করিয়া নিক্ষেপ করতঃ পাক করিবে । মাংস সিদ্ধ হইলে ঘন মুষ প্রস্বত 

হইবে । যদি পাতলা যুষ প্রস্তুত কর। আবশ্যক হয় তবে /8 সের জলের মধ্যে 24 পোয়। 
মাংস নিক্ষেপ করিয়া পাক কারবে এবং যদি অতিশয় পাভ্ল। যু পাক কর] কর্তব্য হয়? তবে 

/8 সের জলে ৮ তোল। মাংস নিক্ষেপ কবিয়া পাক করণানন্তর ছ'কিয়। ঘ্বত সংস্কত করিয়! 

প্রয়োগ করিবে । কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্ভগণের ব্যবহারসিন্ধ পাক্প্রণালী অন্ত প্রকার ।যথা--পিপুল ও 

সঁঠ প্রত্যেক ॥* তোল', যব, কুলথকলাই প্রত্যেক ২ তোল। দাড়িম, আমলকী প্রত্যেক 

॥০ তোলা, মাংস সর্ধদ্বিগুণ, ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়। 

ছ'কিয়া ঘ্বত সংস্কত করিয়া প্রয়োগ করিবে । যক্মায় নিয়লিখিত মোহনচ্ভোগ খুব 

উপকারী । যথা-_অজ্ঞুনছাল, গোরক্ষচাকুলে মূল; শোধিত আলকুশীবীজচুর্ণ প্রত্যেক 

১ পল, চিনি ১ পল, ছুগ্ধ /২ সের, একত্র মোহনভোগের ন্যায় পাক করিবে । পরে ৪ 

তোলা ঘ্বতে ভিত করিয়া শীতল হইলে, পরিমিত মধুসহ লেহন করিবে । ইহা বল্য, 
রৃষ্য ও কাসনাশক। ইহাতে লুচিযোহনভোগ ও ছাগযাংস প্রস্ৃতি পুষ্টিকর প্রব্য পথ্য । 

বৃদ্ধছাগ নিকটে রাখিয়া রাক্রিতে নিদ্রা গেলে ধঙ্মারেগের উপশম হইয়। থাকে 



ফলিত চিকিৎসাবিধান | ১১৫ 

অঅস্পখখঃ- স্ত্রীসংসর্গ, মগ্যপান, ধৃপপান, পানতক্ষণ, দিবানিত্রী. রাত্রিজাগরণ, 
মানসিক উদ্বেগ, শৈত্যক্রিয়া, অন্ন, ঝাল, দধি, শিষ, মুলা আলু. গুরুপাকদ্রব্য, শাক, 

মহিষহুদ্ধ. কুমৎস্ত, জলজমাংস. খেসারি ও মাপকলাই প্রভৃতির ডাল, পধুণ্যষিত দ্রব্য, 
প্রত্যহ স্নান. পুর্ব্ববায়ু সেবন, ব্যায়াম, অধিক আহার, ক্রোধ ইত্যাদি । 

শ্ঞ্শ ক্কাহলছিন্কিলুহলা £ 

বর্পাতে কাস হয়, আবার কাম উপেক্ষা করিশে উহা! হইতে যক্ষা হইতে পারে। 
এগগ্য যগ্ষারপর কাসপচিকিত্প। লিখত হইয়া থকে । কাস চিকিৎসায় এখন কষায়াদি 

গধদ ব্যব্ত হয় ন। সুতরাং উহী পরিত্যক্ত হইল। অনেক সময় অবস্থা 

বিশেষে দধি, কাক্তি, অস্ফল, ঝুঁলস্ুঠ প্রভৃতি সেবন করিলে বাতকাস নিবা।(রশ হয়। 

পুরাতন ট্েতুল ও ইন্ষুগুড় বাতকাসের উৎক্ বধ । 

বলাভক্গাসষ্লেল্র--অহ্সভার্শল জর । 
পারদ, গন্ধক, লৌহ; সোহাগা, রাস্না বিড়ঙ্গ' ত্রিফলা, দেবদারু, চিতেমূল; গুলধ্চ, 

পদ্মকান্ঠ, বিষ 'ও যষ্টিমধু । বটী২রতি। অনুপান- শ্ুঠ চর্ণ ও মধু ইত্যাদি । 

লাভিল্কাকছেলেল--সকতাশমজ্রহন | 

পারদ ১ ভোলা, গন্ধক ২ তোলা তামা ২ তোল মরিচ ১০ (তোল।, অদ & তাল, 

[বিষ ১ তোলা. €লবুরাসে মদ্দন করিস্র। ৩ প্রতি বটা করিবে । অনুপান-বাহেড়। 

চরণ ও মধু। 

ভঞ্প স্পিশ্ভক্ষাহ্ন চিল্কি- লা £ 

হহাতে তেউডা ঘটিত ওধধ দ্বারা (বিরেচনমোদকাদি দ্বারা) রোগাকে বিরেচন করা- 

ইয়া পরে গুঁষধ ব্যবহার করাইবে। পন্মবীজচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে পিতকাস নষ্ট হয়। 
বাসকরস ও মধু পিত্তকাসের উৎুষ্ট ওষধ । 

লিভ্ভক্কীস্াম্ডক্। 
তামঙম্ম. অভ্র. লৌহ, কালকাস্থন্দের ছালের রসে. বকপ্ুত্পের রসে. এবং অশম্নবেত- 

সের রসে এক এক দিন মর্দন মরিয়। ৪ রতি বটা করিবে । অন্ুপান-_-পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

অহ কুকফম্কফান্ন চি্কি তলা £ 
কুড়. কুফল, বামুনহাটা শু'ঠ. পিপুল ইহাদের,কাথ পান করিলে কফজকাস নষ্ট হয়৷ 

আদ্রারস ও মধু পান করিলে অথবা কণ্টকারীর কাথ সেবন করিলে, কফকাস আরোগ্য 
হয়। কণটকারীর ক্াথ সমস্ত কাসেই ব্যধঙ্তার কত্ব। যায়। কণ্টকারী, কাসের ব্যাধি- 
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বিপরীত গুঁষধ। অনেকে গ্তঠামপর্ণীর (চা) পরিবর্তে কণ্টকারীর ক্াথ পান করিয়। 
থাকেন। শ্ঠীমপর্ণী আশু ফলপ্রদ হইলেও পরিণামে কুফলদারক । উহ1 আন্পদেশের 

পক্ষে তার্দশ অপকারক নহে। 

চত্ক্রান্ত তি আ্রস্ন। 

পারদ. গন্ধক. লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা. সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ & তোলা ক্রিকটু, 

শ্রিফলা, চই. ধনে. জীরে. সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগস্ছদ্ধে মদ্দন করিয়। ৬ ৫তি বটী' 

করিবে । কেহ কেহ ৯ রতি বটা করিয়। থাকেন। অন্পান-__ছাগছুগ্ধ | প্রায়শঃ মধু বা 

আদারস ও মধুসহ এই ওঁধধ লেহন করিতে দেওয়। হয়। বাঁসক. গুলপ্. বামুনহাটা- 
মৃতা ও কণ্টকারী ইহাদের কাথসহ চন্দ্রাম্বতরস সেবন করিলে; উৎকৃষ্ট ফললাত হয়। জর 

থাকিলে চন্দ্রাৃতলৌহ, বৃহৎচন্দ্রান্ৃতরস ব৷ অবস্থ। বিশেষে রৃহুগচন্দ্রাম্ৃত 
লৌহ ব্যবহার করিবে। জ্বরাধিক্য থাকিলে মহালন্ষমীবিলাম মধ্যে ২ প্রযোজ্য । 

চত্দ্রাক্মাতি লেহ। 

ত্রিকটু, ত্রিফলী. ধনে. চই. জীরে, সৈক্ধব প্রত্যেক সমভাগ. মনঃশিল। দ্বারা মািত 

লোহভক্ম সর্বচর্ণ সম । আজকাল সাধারণ লৌহ ব্যবহৃত হয়। মাজা ৬ দতি। 
অনুপান- চক্্রামুতরসের ন্যায় । 

অহ্গ হলাহ্বান্্র ক্কাতল চিল্লা £ 

কাসরোগ ককপ্রধান, সুতরাং ইহাতে সব্ধএ্ই ককনাশক ক্রিয়া অবধিরোধা । 

বণ্টকারীর স্যার বাসকরস€ সঞ্লপ্রকাক কাসেই অপ্রতিহন্ড ; সুতরাং সন্দেহস্থুলে উভয় 
প্রব্যদ্ধার। চিকিৎসা করিবে । বাসকপণ্রস কাসশোবক, ফিন্ব বাসকছাল শোষক নহে । 

গণমহোদধি অন্পানভেগ্ সমস্ত স।সেই প্রযুক্ত হইতে পারে। শ্রেম্সনাশক দ্রব্যের 
মধো ভ্রিকটু শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে বাভাপ্িককাসে শু'ঠ এবং পিস্তাধিককাসে পিপুল ব্যবহার্য । 
কাসে শ্লেম্সার অতাস্ত প্রকোপ থাকিলে. পঞ্চকোলচুর্ণ বা 5ৎকষায় পান করাইবে ২ 
কারণ ইহ! শোনক । 

গুশন্মহোদি্ি | 

পারদ- গন্ধক, লৌহ, বিষ. দারুচিনি. তাম্র. বঙ্গ অন্র. জিকট্, মৃতা. বিডুঙ্গ, নাগকেশর- 

রেগুক, আমনণকা, পিপুলমূল । অন্গ পধ্যন্থ প্রত্যেক, দ্রব্য ১ ভাগ. ত্রিকটু প্রস্থতি প্রতোক 
২ ভাগ। গজপিপুলের কাথে ভাবনা দিয় ৩ রতি বটা করিবে। ইহা কাস ও শ্বাস 
নাশক । এই ৪ধধ ব্যবহারে যথেচ্ছ আহারাদি করিতে পার] যায় । কাসে শ্রেম্স। নিরহ্রণ 
করা আবগ্তক বোধ না করিলে এবং জদয়ে বেদন। ন। থাকিলে, পুরাশুম কাসে শঙ্গারাত্র 
বা বৃহৎ শঙ্গারাত্র উষধ ব্যবহৃত হইতে পাবে । ইহা! স্বাসযুক্ত কাসেই বিশেষ ফ ফলপ্রদ | 
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্লম্সাধিক জীর্ণকাসে সার্বভৌমরস ও বৃহ্তরুণানন্দ রস অতীব হিতকর এবং 

ইহাও শ্বীসযুক্ত কাসে প্রশস্ত । আমরা শূক্গারাত্র ওবধ ব্যবহার করি না। পূর্বোক্ত 
তালীশাদিচুর্ণ সব্ববিধ কাসেই লেহনার্থ ব্যবন্ৃত হয়। ইহা প্রথম অবস্থায় ফলপ্রদ । 

ব্রহু্ ভল্সভশাম্নম্ক্রষ্ন। 

পারদ, গন্ধক- শ্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোল! সীসক. মুক্তা, প্রবাল, নাগকেশররেণু এলাচি- 
লবঙ্গ. লৌহ' জাতিফল, জৈত্রী- শর্ণমাক্ষিক. মরিচ. কুড়, পিপুল, শুঠ প্রত্যেক ॥* €তালা'- 

ভ্রিফলা ১০ তোলা।- বঙ্গ. সোহাগ, পদ্মরেণু, জটামাংসী. দারুচিনি. কর্পুর, অত্র প্রত্যেক 

॥* তোল। | দণ্ডকলসের পত্রের রসে- নাগকেশরের ক্কাথে, মুগ্ডিরীর রসে. গিমা শাকের 
রসে. বামুনহাটীর ক।থে. পিপুলমূলের রসে ও নিসিন্দার রসে পুথক২ ভাবন। দিয়া ২ রতি 
বটী করিবে । অন্রপান- আদার রস ও মধু। 

হাক্কুত ভী জন । 

রুষগান্র ভস্ম ১৬ ভোলা, কপুর, জৈত্রী, বালা. গজপিপুল, তেজপাত, লখঞ্গ. জটামাংসী; 
তালীশপত্র. দারুচিনি. নাগকেশর. কুড়. ধাইফুল. প্রতোক ॥* তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা 
প্রতভোক ।* সিকি তোলা, এলাচি, জাতিফল, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা. পারদ ॥* তোলা, 

স্বর্ণভন্ম ।* সিকি তোলা. ( ন্বর্ণস্বানে কেহ২ উত্রুষ্ট লৌহভম্ম গ্রহণ করেন ) জলগ্কার1 মর্দন 
করিয়া ২ রতি বটা করিবে! অন্ুপান-_আদা ও পানরস। গওঁষধধ সেবন করিবার পর 
কিঞ্চিৎ গরম জল পান করিবে । এই শোষক ওষধ প্রাতঃকালে সেন্য । ইহাদ্বার! কাস 

৩ শ্বাস নষ্ট হয়। 

লহ শ্রজ্া্লাভ্র। 

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, ন!গকেশর- কপুরঃ জৈত্রা, লবঙ্গ, তেজপাত, ন্বর্ণ, প্রত্যেক 

২ তোলা, কৃষ্থাত্র ভন্ম ৮ তোলা. 'ভালীশপত্র, মুত. কুড়, জটামাংসা, দারুচিনি, ধাইফুল' 

এলাচি, ভ্রিকটু, ব্রিফলা. গজপিপুল প্রত্যেক & তোল।, পিপুলের ক্কাথে মদ্দন করিয়। 

৩ রতি বটা করিবে । অগ্কুপান--দারুচিনি চুর্ণ ও মধু। ইহা শ্বাস ও কাসের উৎকুষ্ট 

গউধধ। এই ওষধ যক্াতেও বাবগত হইতে পারে । ইহা শোবক | পুর্বোক্ত সর্ববাঙ্গ- 

সুন্দর এবং বসম্ততিলক শ্বাসযুক্তকাসে পরম হিতকর। বসম্তৃতিলক ওষধ 

শোষক । সন্গিপাত জরোভ্ অক্টাঙ্গাবলেহিক! সেবনে কাস নিবারিত এবং শ্লেশ্মা 
নির্গত হয়। উহা প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য । অগন্ত্যহরীতকী ও ব্যাস্ীহরীতকী 

কাসের জীর্ণ-অবস্থায় এবং শ্বাম্নে বিলক্ষণ উপকারী | এই অবস্থায় চ্যবনপ্রাশও হিতকর । 

অপক্ভরহল্লীতব্ক্পী (বাতপ্রবল অবস্থায় ) 

দশমূল, আলকুশীবীঙ্, ঢোলকলম্বী,শটা. বেড়েলা,গজপিপুল,আপাং, পিপুলমূল, শ্দিতেমূল. 
নাযুনহাটী, কুড়, প্রত্যেক ২ পল; যব “৮ সের, হরীতকী ১** শত. জল ২ মণ। (হরীতকী 

চর ্ ৃঁ রর 
পোট্টলীবদ্ধ করিয়। দিতে হয় ) যব সিদ্ধ হইলে (অর্ধ মণ জল থাকিতে) কধার নাশাইয়। 
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ছাঁকিয়া লইবে। পরে সিদ্ধ হরীতকী গুলি বংশশলাকা দ্বার! ছিদ্র করিয়া অর্ধসের 

বত এবং অদ্ধসের তৈলে ভাজিয়া, ঈষৎ দৃঢ় করিয়। পৃর্বকৃত কাথসহ পুনঃ পাক করিবে। 

কথায় কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া আসিলে ১২॥ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং লেহবৎ 

হইলে /॥ সের পিপুলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া গাঢ় আলোড়ন পুব্বক নামাইবে। মাত্রা 

১ তোলা হইতে ২ তোলা । এই ওষধ মধু সহ লেহন করা বিধেয়। ওবধ সেবনান্তে 

পুর্বোক্ত হরীতকা, ২টী করিয়া! প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে । ইহ' দ্বার] কাস, শ্বাস. জর ও 

বিষমজর নষ্ট হয়। 

ভ্শজ্রী হী তজ্কী | 

মূল, পত্র, পুষ্প ও শাখাুক্ত কণ্টকর্ী ১২॥ সের, গ্লথ পোষ্রলীবদ্ধ হরীতকী ৯** শশু, 
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কাথ ছাকিয়ী লইবে. এবং ঠাহাতে পুৰব্বোক্ত শ্লথপোর্টলা- 
বন্ধ একশত হরীতকী বীজশুন্ত করতঃ নিম্মঙ্গ ভাবে বাটিয়। ও মিশাইর়। পুনঃ পাক করিবে 

এবং ঘনীভূত হইলে ১২॥ সের পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশাইয়া, লেহব্ড হইলে উহা! নামাইবে । 
শ্বীতল হইলে. ত্রিকটু প্রত্যেক ১৬ তোলা, মধু /8 পোয়া ও চতুঞ্জাত (দারুচিনি, এলাচি, 
তেজপাত, ন।গকেশর ) প্রত্যেক ২ তোল। মিশাইবে । মাত্রা ॥* তোল৷ হইতে ১ তোলা । 
ছাগছুপ্ধার্দি সহ সেবন করিবে । ইহা দ্বার উরঃক্ষত. কাস, শ্বাস ও যক্ষা নষ্ট হয়। 

এই ওধধ রসায়ন। বাতশুষ্বশ্বস বা কাসে শোধোক্ত ছাগলাছ্যঘ্বুত প্রয়োগ করিবে। 
ধাতপ্রধানকাস ও শ্বাসে চন্দনাগ্ভধতৈল বা বাসাচন্দনাগ্ধতৈল বুকে মালিশ 

করিলে হৃদয়ের বেদনা নষ্ট হয় এবং শ্্রেক্স। উঠিয়। যার । বাতশ্নৈ্মিক কাসে, কাস- 

কুঠাররস প্রযোজ্য । এই নিঃসারক গুঁধধ নুতন অবস্থায় হিতকর । অন্ুপান-_-আদ. 
বস ॥* তোলা । 

বাহু হ্ন । 

হিঙ্কুল, মরিচ, গন্ধক- ব্রিকটু. সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ২।৩ রতি । 

চ্গল্দ্ম্নাদ্য শি । 

তৈল ,৮ সের, শ্বেতচন্দনঃ অগ্ডরু, তালাশপএ- নখা, ম্রিষ্ঠা, পন্মকান্ঠ, মুতা শা. 

লাক্ষা, হবিদ্রা, বক্তচন্দন, প্রত্যেক ১ পল । ক্কাথার্থ-_বামুনহাটা. বাসকছাল, কণ্টকারী, 

বেড়েলা, গুলঞ্চ মিলিত ৯২॥ সেবন; জল ৬৭ সের. শেষ ১৬ সের. পাকান্তে গন্ধপাক করিবে | 

' পন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুদ্ধুম. নখী, শ্বেতচন্দন ঘষা. কপূর, এলাচি, লবঙ্গ, নাম।- 

ইয়। প্রক্ষেপ দিবে । ইহাকে কেহ ২ সারচন্দনাদি তৈল বলিয় থাকেন। 

াফণচল্দন্নাি তল । 

তৈল ১৬ সের. ক্কাথার্থ__বাসকছাল ১২॥ সেরঃ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । লাঙ্ষা 

/৮ সের. জল ৬৪সের..শেন ১৬ সের । রক্তচন্দন. গুলঞ্চ.বামুনহাটী,মিলিত দশমূল,কণ্টকারী 
প্রত্যেক ২॥ সের, জল ৬& সে, ৫শয ৯৪ সের । কক্ষার্থ_-রক্তচন্দন. রেণুক. খাটাশ্লী 
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অশ্বগন্ধী. গন্ধতাদালিয়া ব্রিস্গন্ধি, পিপুলমূল, নাগকেশর. মেদ? মহামেদ. ত্রিকটু- 
রাম্না, য্টিমধু, শৈলজ' শচী, কুড়. দেবদারু, প্রিক়ঙ্, বহেড়া, প্রত্যেক ১ পল। ইহাতে 
কাস, শ্বাস, যক্মা, উরঃক্ষত, রক্তপিত ও জবর প্রশমিত হয়। 

পা চই, ঝাল, মুগ বা মস্ছরের ডাল. পটোল, মাণ, ওল, আদা, রুটি, ছাগন্প্ধ 
ইত্যাদি । 

অসি নস্ত, ব্যায়াম, দুষ্টবায়ু সেবন. ধণ্জময় স্থানে অবস্থান, মৎস্য. লীতলজল, 
লাউ, পুঁইশাক. চালিত. অস্্. মধুর ঈবা. কাচাকলা।. দি, ক্রেদিদড্রব্, স্লীসঙ্গম ইত্যাদি | 

অল ভ্িকাশ্দ্ীন ভিন্কি-ভলা 1 
যে সমস্ত কারণে কাস উৎপন্ন হয়. সেই সমস্ত নিদানে হিক্কা-শ্বাস সম্ভৃত হইতে পারে । 

কাস উপেক্ষিত হইলেও পরিণামে শ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা! থাকে । এইহেতু কাসের 
অনন্তর হিক্কা ও শ্বাসের চিকিৎস1! মহধিগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । হিকু। ও শ্বাসের 

উৎপত্তিস্থান সাধারণতঃ আমাশয় ও হৃদয় । উরস্থবায়ু কফকে উর্ধগত করিয়া! এই উভয় 

ব্যাধি জন্মাইয়] থাকে । এই জন্ত বক্ষস্থলে তৈলাদির অত্যঙ্গ করা হয়। কাস মাত্রেই 
উঞ্ক্রিয়। কর্তব্য । কিন্তু কোন ২ শ্বাস ক্গিগ্চশীতল ক্রিয়া় উপশমিত হয়। এই ছুই 
ব্যাধিই বাতপ্রধান কিন্ত তমকশ্থাস শ্রেন্সা৷ প্রধান । সচরাচর তমক শ্বাসই পরিলক্ষিত হইয়। 
থাকে । এই উভয় ব্যাধিতে সৈম্ধব ও কটুতৈল বুকে মালিশ করিয়। মসিন৷ প্রন্ৃতি স্গিদ্ধ- 
দ্রব্য সৈম্ধব সংযুক্ত করতঃ মৃদু স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়। গাকে । 

যষ্টিমধুচুর্ণ মধুসহ- পিপুলচুর্ণ চিনি পহ. শু'ঠচুর্ণ ইক্ষুগুড় সহ নম্ত করিলে হি্কা প্রশমিত 
হয়। স্তন্যতুগ্ধে কিঞ্চিৎ রক্তচন্দন ঘষা মিশাইয়া নস্ত গ্রহণ করিলেও হিন্কা নষ্ট হয়। 

টাবালেবুর রস ও সচললবণ মধু সংযুক্ত করিয়। পান করিলে হিক! আরোগ্য হয়। শ্ত% 
ব৷ বামূনহাটার চরণ অথব] শু ঠ, বামুনহাটী. সচললবণ ও চিনি গরম জল সহ পান করিলে 
হিকক ও শ্বাস নষ্ট হয়। শ্ঙ্গ্যাদিচূর্ণ গরম জল সহ পান করিলে হিক্কা. শ্বাস, উদ্ধবায়্, কাস 

ও পীনস উপশমিত হয় । হিরা! ও শ্বাস উদ্ধাবায়ুর কাধ্য । 
হরীতকী ও শু'ঠের কন্ক অথব! কুড়, মরিচ ও যবক্ষারের কন্ক গরমজল সহ পান করিলে 

হিকা ও শ্বাস নষ্ট হয়। মরিচের ধূম নাসাঘারা গ্রহণ করিলে হিককা নষ্ট হয়, ইহা বিশেষ 
পরীক্ষিত। পিপ্পল্যাগ্ভলৌহ্ সেবনে হিন্কা নিবারিত হয়। উর্ধবাতহর অন্যান 

ক্রিয়াতেও হি প্রশমিত হয়।* বিষু'বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ, বজজক্ষার, স্বর্ণ 

সিন্দুর, লালচতু্খ ও ব্যজনানিল প্রভৃতি ক্রিয়। হিককায় ফলপ্রদ। জীর্স্বাসে 

ডামরেশ্বরাভ উৎকষ্ট উবধধ। এই ওঁষধ অধুনা প্রস্তুত হয় না। সহস্র পুটিত অন্রদ্বার। 

এই উঁধধ প্ররস্তত হইলে. তমকশ্বাসের অধ্থিতীয়ু উষধ হইবে । ভাগীশর্করাবলেহ 
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শ্বাসের উৎকৃষ্ট উঁধধ ; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা! প্রার়শঃ প্রস্তত করিতে দেখ! যায় ন;। 
আমরা ইহার অলৌকিকী শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি । শ্বাসরোগে, ভাগগাঁ ( বামুনহাট') 
সর্বশ্রেষ্ঠ উধধ ; বিশেষতঃ ইহা শুঠযুক্ত করিয়। প্রয়োগ করিলে অত্যুত্কৃ্ট ফলদায়ক 

হয়। আমরা ইহার কথায় শূঙ্গ্যাদিচুর্ণ প্রস্থতির অঙ্গুপানার্থ বাবহার করিয়া থাকি। 

মহাত্্ঙ্গরাজতৈল শ্বাসের উৎকুষ্ট বধ । 

স্ৃঙ্্াে ছুপ | 
কাকড়াশঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, কুড় ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক 

সমভাগ. মাত্র। ৮০ আন! হইতে ৮০ আনা । অন্গপান--গরমজল । সৈদ্ধবলবণ, 

সচললবণ. বিট্লবণ. করকচ ও শ্ান্ারি লবণকে পঞ্চলবণ কহে । এই ওঁষধ আজকাগ 

শ্বাসে ব্যবহৃত হয । 

শ্সিপ্ললদাদ্য লেলীহ। 
পিপুল. আমলকী, পরীক্ষা, কুলবীজের শস্য. যষ্টিমধু, চিনি. বিড়ঙ্গ, কুড় প্রত্যেক 

সমতাগ।ঃ লৌহ সর্ধচূর্ণ সম জল দ্বারা মর্দনকরিয়া & ধতি বটী করিবে। হিক্ধ 
নিবারণার্থ অনুপ্ান, পিপুলচুর্ণ ও চিনির জল । ইহা হিক্ষা, বমন ও মহাশ্বাস নিবারক । 

ভাম্মহেম্্ল্রাভ্র্র। 

উত্রুষ্ট মারিত কষ্ণাত্র ১ পল, ভাবনার্থ__বাম়ুনহাটী ১ পল, জল /১ সের, শেষ 

১ পল। কষ্ণধুস্ত,পত্ররস ১ পল, গুলঞ্চস্বরস ১ পল, বাসকপত্র রস ১ পল. কালকান্ুন্দের 

পত্ররস ১ পল, ঘোড়ানিমের মূলের ছাল ১ পল. কুল /১ সের, শেষ ১ পল। চই, 
পিপুলমূল ও চিতেমুল প্রত্যেকের কাথ ১ পল। উল্লিখিত পল পরিমিত প্রত্যেক 

দ্রব্যদ্বার। ১ বার করিয়। ভাবন! দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অন্ুপান -বহেড়ার শাস ও 

মধু ইত্যাদি | ইহা! দ্বার! প্রবল হিন্ধা প্রবল শ্বাস, পীনস. বক্া ও বিষমজ্জর নষ্ট হয়। 

ন্ডার্গীষ্পর্কল্লাললেহ । 

বামুনহার্টার ছাল ৬* পল, বাসকছাল ৬* পল, কণ্টকারী ৫€* পল, জল ১০* সের 

শেষ ১৬ সের, ৪টী বাছুরের মাংস, জল ১৬ সের, শেম /৪8 সের, উত্তয় ক্কাথ একত্রে পাকে 

চাপাইয়া তাহাতে চিনি /২ সের মিশাইয়া পাক শেষ করিবে এবং ঘনীভূত হইলে নামাইয়া 
নিক্বোক্তচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! আলোড়ন করতঃ নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য। যথা_. 

ত্রিকটু, ত্রিফল।, তালীশপত্র, বামুনহাটা, বচ, গোলক্ষুর, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, 

কুলখকলাইচুর্ণ, কট ফল, কুড়, কাকড়াশঙ্গী প্রত্যেক ১1” তোলা । মাত্রা ॥* তোল৷ 

হইতে ১ তোলা! ছাগছুঞ্ধ বা গরমজল সহ সেবা । ইহাতে হিকা, শ্বাস, কাস, যক্ষা 
ও জীর্ণজর নষ্ট হয় । ৫৫৭ 
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সমহাভ্তক্ষল্লাক্তভিল। 

তিল তৈল /* সের, ভুগ্গরাজ রস /৪ সের, আদারস /৪ সের, বাসকছাল /৩%, 
জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । এরূপ কণ্টকারীরকাগ //৪ সের, দশমূল /২॥ সের, মাবকলাই 
/ পোয়া, বাম়ুনহাটী /। পোয়া, সজিনাছাল পোয়া, সূলাস্'ঠ / পোয়া, জল ৩২ 

সের শেষ /৮ সের- ছুগ্ধ ১৬ সের, কক্ার্থ-_দেবদারু, বচ. কুড়. শুলফা. সচললবণ. সৈন্ধব, 
বিট্লবণ- হিং, তুত্বুরু, রুমিমস্তকী, মরিচ, পিপুল, স্ঠ. মানী, জীরে, কুষ্ণজীরে. চিতেমুল. 
পিপুলমুল. তৃঙ্গরাজ. চিতে. বচ. কায়ছাল মিলিত /১ সের. পাকার্থ জল ১৬ সের । এই 

চিতল বুকে মালিশ করিলে প্রবল শ্বাস নিবারিত হয় । | 

স্মুক্তলানাচ্রশ চরকের শ্বাস চিকিৎসায় লিখিত আছে; কিন্তু এই উষধ চক্রপাশি 
প্রভৃতি সংগ্রহকারগণ উদ্ধ'ত করেন নাই । ইহা! প্রস্বত করা বড়ই কঠিন। রীতিমত প্রস্তত 

হলে ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবন। : স্বতরাং সাধারণের অবগতির জন্য উহার প্রস্ত প্রণালী 
নিয়ে লিখিত হইল । 

স্মক্তশন্যচর্ণ | 

মুক্তা. প্রবাল. বৈদর্য্যঘণি- শঙ্খ. স্ষটিক. রসাঞ্জন. সসাঁর ( দৃঢ়) কাঁচচর্ণ, গন্ধক, 
আকন্মুূলের ছাল. ছোটএলাচি. সৈদ্ধব, বিট্লবণ, তাশ্র, লৌহ. শুত্রকূমুদ. কশেরুক, 
জাতিফল. শণবীক্, আপাংবীজ চর্ণ প্রতোক সমভাগ | বৈদর্য্যমণি- স্টিক ও কাচেরচুর্ণ অতি 
সঙ্ষা করিয়] লইবে, অন্যথ। বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবন।। মাত্রা ৩। & রতি । অন্পান-_ঘ্বুত 

৪ মধু । উহাদ্বার' প্রবল হিক্ষ। € শ্।স স্বর আরোগ্য হয়। উহার অঞ্চন দিলে তিমির- 

কচ, নীলিকা, অভমঃ. পিল্লক% ও অভিষান্দ রোগ নষ্ট হয়। এই ওউষধ তীক্ষ লৌত 
খলে প্রস্তুত করিবে । 

মযূরপাদনাল বা সঙ্তারুর কাট অন্তধূমে ভম্ম করিয়া ২।৩ রতি মাত্রায় ঘ্বতমধুসহ 
লেহন করিলে হিরা ও শ্বাস নষ্ট হয়। ময়ুরপুচ্ছ অন্তধ্মে ভস্ম করিয়া তৎসহ পিপুপচুর্ণ 
মিশাইয়। মধু সহ লেহন করিলে শ্বাস আরোগ্য হয়। এই তিনটী যোগ শ্বাসচিস্তামণি 

প্রতি উষপের অন্ুপানার্ণ বাবহত হয়। প্রবাল, শঙ্খভন্ম. ব্রিফলা, পিপুল ও গেরিমাটী 

ঝতমধুপহ. লেহন করিলে হিক্ক নষ্ট হয়। কুড় ও ধুনার ধম বা কুশের ধূম গ্রহণে 

হিক্কা নিবারিত হয়। হিং ও মাষকলাইয়ের চুর্ণ সমভাগ. ধমরহিত অঙ্গারে 

নিক্ষেপ করিয়া ধমপ।ন করিলে « প্রকার হিক্ষ। সত্বর দূরীভূত হয়। কটু তৈলের 

সহিত পুরাতন ইক্ষুগুড় সমভাগে ৩ সপ্তাহ লেহন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। কাল ধুত্রার 

পাতা, টা, ফল ও মুল প্রভৃতি বৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাটিয়া, তামাকের ন্যায় ব্যবহার 

করিলে ( উহার ধূমপান করিলে ) শ্বাস রোগ দুরীতৃত হয়। প্রবল শ্বাস হঠাৎ কমাইতে 

হইলে ৩)৪ বিন্দু তারপিনতৈল একছটাক জল সহ পান করাইবে এবং বুকে এ তৈল 

ীলিশ করিবে । বহেড়ার শশাসচুর্ণ, মধুসহ, পেহনু করিলে শ্বাস এবং উত্কাসি নষ্টুহয়। 

হিল 
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মধু লেহন করিলে, অথবা--কদলী মুলেররস চিনিযুক্ত করিয়া পান করিলেও হিক্কা! 
উপশমিত হয়। বামুনহাটী ও শ'ঠচুর্ঁ--৮* আন। মাত্রায় গরমজল সহ--অথবা শ্ঠ. 
বামুনহাটী, সচললবণ ও চিনি ৮* মাত্রায় গরমজল সহ পান করিলে. শ্বাস নষ্ট হইয়া 

থাকে। শ্বাসরোগ স্চনাতেই নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে । ভার্গীগুড় সর্বপ্রকার শ্বাসের 

উৎকৃষ্ট উধধ। বিশেষতঃ তমকশ্বসে ইহা' প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। অধিকাংশ স্থলেই ইহার আশ্চর্য্য 

গুণ দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইহা শ্বাসের বাধিবিপরীত ওঁষধধ। বাতপ্রধান শ্বাসে 

কুলখগুড় প্রয়োগ করিবে। বাসককল্যাণগুড় প্ররাতন শ্বাসকাসের উৎকৃষ্ট উবধ । 

বহুদিনের বাতপ্রধান শুঙ্বশ্বাসে মহাশ্বীসারিলৌহ বাবহার করিবে। বাত শ্পরেশ্স- 
প্রধান শ্বাসে শ্বাসকুঠাররস ফলপ্রদ। পৃরাতন-__ককান্থবন্ধ দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসে__ 

শ্বাসচিস্তামণি ব্যবহার্যা। শ্বাসযুজ কাসে শ্বাসকাসচি্তামণি প্রযোজ্য | 

বসন্ততিলকের গায় শ্বাস নিবারক ্রষধ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু হৃদয়ে কফ বন্ধ 

থাকিলে বা বেদনা থাকিলে ইহ! প্রয়োগ করা কর্ন্য নহে । ইহ! শোষক। পূর্বোক্ত 

সর্ববাঙ্গন্ুন্দর, বৃহ শঙ্গীরাত্র, সার্বভৌমরস, রুহগচন্দ্রায়ুতরস ও বৃহৎু- 
কাঞ্চনাত্র অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে । শ্বাসে জর থাকিলে বৃহ চক্দ্রা্ৃত- 

লৌহ, চক্দ্রীযুতলৌহ, সর্ববাঙ্গহ্বন্দর বা বসন্ততিলক প্রয়োগ করিবে। কম্ত,রী 

শ্বাসের মহৌষধ ? কারণ ইহা' দ্বারা শ্বাস সত্বর প্রশমিত হয় । কস্ত,রীঘটিতবসম্ততিলক, 

কাঞ্চনাভ্র, কস্ত.রীঘটিত শ্বাসকাসচিস্তামণি প্রভৃতি উধপ আশুফলদায়ক। 

বামুনহাটীর ন্যায় কীাকড়াশঙ্গী. কণ্টকারী ও বাসক ইহাতে বিশেষ হিতকর | 
তমকশ্বাসের সকল অবস্থাতেই উজ্তক্রিয়া করিবে. এবং কদাচ শৈত্য ক্রিয়া 
করিবে না। প্রতমকে জ্বরনিবারণার্থ চুড়ামণিরস ব্যবহার করিবে । তমক- 

শ্বাসে পূর্বোক্ত সারচন্দনাদিতৈল,বা বাসাচন্দনাদিতৈল ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে । 

পুরাতন শ্বাসে বুহৎচন্দনাদিতৈল ব্যবস্তের। এই পীড়া কেহ ২ আশ্তফলের জন্য 
অহিফেন সেবন করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা নিতান্ত গহিত | অহিফেনসেবীর শ্বাস. পৈত্রিক- 
শ্বাস এবং বৃদ্ধ অবস্থার শ্বাস দুরারোগ্য । জীর্ণবাত প্রধানশব(সকাসে-_বিশেষতঃ 
বদ্ধাবস্থায়-_চ্যবনপ্রাশ পরম হিতকর । 

স্ভা্গী গুড । (ব্ঃধিবিপত্থীত ওঁমধ ) 

বামুনহাটা ১২॥ সের, দশযুলী মিলিত ১২॥ সের, শ্রথ পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ শত, 
জল ১১৬ সের. চতুর্থাংশ থাকিতে দামাইয়া ছাকিয়। তাহাতে ১২॥ সের ইচ্ষুগুড় মিশাইয়। 
পুনঃপাক করিবে । পাকের সময় পূর্বোক্ত স্থিক্হরীতকী গুলি তাহাতে ক্ষেপণ করিবে এবং 
লেহবৎ হইলে নামা ইয়া যখন শীতল হুইবে'তখন তাহাতে ত্রিকটু, ব্রিন্মুগন্ধি, ( দারুচিনি, 



ফলিত চিকিগুলাবিধান। ১২৩ 

এলাচি, তেজপাত। ) প্রত্যেকের ১পল চূর্ণ, যবক্ষার ৪ তোল এবং মধু /8 পোয়া মিশাইবে। 
অধুনা মধু মিশাইয়। রাখা হয় না । মাত্র! ॥* তোলা হইতে ১ তোলা । ছাগছুদ্ধ বা গরম 
জল সহ এই ওঁষধ সেব্য। ওঁধধ সেবনাস্তে ১টী ধধের হরীতকী ভক্ষণ করিবে । 

হ্ুুলহ্ গুড় । 

কুলখ কলাই ১২॥ সের. দশমুূল ১২ সের, বাষুনহাটী ১২॥ সের, জল ১৯২ সের. চতুর্থাংশ 
থাকিতে নামাইয়। বস্ত্রপৃত করতঃ তাহাতে ৬। সের ইক্ষু গুড় মিশাইয়] পুনঃ পাক করিবে 
এবং উহা লেহবৎ হইলে নামাইয়। যখন শীতল হইবে তখন তাহাতে মধু /১ সের.বংশলোচন 

/% পোয়া. পিপুল /। পোয়া, ত্রিস্ুগঞ্ধি মিলিত ২ পল মিশাইবে। মাত্রা এবং অনুপান 

ভাগাীঁগুড়বৎ। ইহাতে হিক্া. শ্বাস. জ্বর এবং তমক ও প্রতমক শ্বাস নই হয় । 

লা কক্কলাাশ গুড । 

বাসকমূলের ছাল, বৃহতী. কণ্টকারী. তালীশপত্র প্রত্যেক ৫পল. শতমূলী ১৫ পল. বামুনহাটা 

১*পল. কাকড়াশ,ঙ্গা ১পল. পিপুশমূল ১পল, পারুলছাল ৩ পল. এই সমস্ত দ্রব্য কুণ্টিত 
করিয়া ৩২ সের জলে পাক কাঁরবে এবং /৮ সের থাকিতে নামাইয়। বন্ত্রপৃত করতঃ পশ্চাৎ 
তাহাতে পুরাতন ইচ্ষুগুড় ১*পল, ত্বত ২পল ওছুপ্ধ ১০পল সহ যথাবিধি পাক করিবে । 

যখন ঘনীভূত হইবে, তখন ক'কড়াশঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপাত ৩ তোলা. 

লবঙ্গ & তোল।, বংশলোচন & তোলা. দারুচিনি ২ তোলা. এলাচি ২ তোলা, কুড় 

৪ তোলা, শুঠ ৭ তোল! পিপুল ৮ তোলা. তালীশপত্র ৩ তোল। ও জৈত্রী ১তোল। প্রক্ষেপ 

দিয়। গাঁড় আলোড়ন করতঃ নামাইবে ও শাতপ হইলে মধু ১ পল মিশাইবে। মাত্রা ॥ 

তোলা । “ওগঁষধধ সেবনান্তে কিছু গরমজল পান করিবে । অথবা তেঁভুলপত্রের ক্কাথ, 

মরিচচুণণ ৬ রতি ও শোধিত হিং ৬ বুতিসহ ওষধ সেবন করিবে । উপরি লিখিত অন্ুপানে 

অধুন। এই ওষধ বাবছত হয় না! ইহা প্রাস্মশঃ উষ্চছ্প্ধ বা গরমজলসহ সেবিত হইয়! 

থাকে । 

শবহাম্্ীসালি €ুলীহ : 
লৌহ ৪ তোল, অন্র ১ তোলা. চিনি ৪ তোলা, মধু & তোল।, ভ্রিফলা, যষ্টিমধু. দ্রাক্ষ, 

পিপুল, কুলবীজের শশ্ত. বংশলোচন, াপাশপএ. বিগ. এল[চি- কুড় নাগকেশর 

প্রত্যেক ১ ভোলা, লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বার। ২ প্রহর মন্দন করিয়। /০ আনা মাত্রায় 

মধুসহ লেহন করিবে । 

স্া১লল্ুু5ুলণল । (ললানভঙল্লেজ্সন্নাশন্ ) 

পারদ. গন্ধক. বিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, মরিচ, ত্রিকটু প্রতোক সমভাগ মাত্রা 
৩রতি। অনুপান--আদারস বা কণ্টকারীর ক্কাথ । ইহা শ্বাসকাসহর ৷ 

স্বাস্চিল্ভান্সদ্শি। 

লৌহভন্ম ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২, তোলা. পারদ ১ তোলা স্বর্ণমাক্ষিক 

১*তাল, মুক্ত ॥১ তোলা, স্বর্ণ ॥” তোলা কণ্টকারীর রসে বা কাথে. আদার রসে. 



১২৪ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

ছাগছুদ্ধে ও যষ্টিমধুর কাথে ক্রমান্বয়ে ভাবন। দিয়! ৪ রতি বটী করিবে। অন্ুপান -- 
মধু ও বহেড়াচুর্ণ। ইহাদারা শ্বাসকাস ও যগ্া নষ্ট হয়। 

» বস্তু আযা্টিত শ্াজ্হাল চিল্ভান্নন্সি। 

বসসিন্দর, অন, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক- মুক্তা, স্বর্ণ, প্রবাল প্রত্যেক ১ ভাগ, নর্ণসিন্দুর ॥" 

ভোলা. কম্ত,রী ৷” সিকি তোল । কণ্টকারার কাথে. ছাগনুগ্ধে ও ভূঙ্গরাজন্গরসে ভাৰন; 

দিয় ৩ রতি প্রমাণ বটা করিবে । অনুপান--বহেড়াচর্ণ ও মধু। 

স্রাসনন্কীহন চিল্ভান্নন্পি। 

পারদ. ন্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, মুক্তা ॥” তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অন্দর 

২ তোলা. লৌহ 5 তোলা, কণ্টকারীর রসে ব৷ কাথে. ছাগছুদ্ধে, যষ্টিমধুর কাথে ও পান 
রসে ক্রমান্বয়ে ভাঁবন। দিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অন্ুপান--পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

লহলভ্র্ভিলন্ক। 
স্বর্ণ ১ তোলা- অত্র ২ তোলা. লৌহ ৩ ভোলা. পারদ ৪ তোলা, গন্ধক পদ তোলা, 

মুক্ত ৪ তোলা. প্রবাল & তোলা. বঙ্গ ২ তোলা, গোক্ষুরের কাথ- বাসকপত্র বস এবং 

ইক্ষুরসে ভাবন। দিয়। বন্যকরীষ দ্বার ৭বার গজপুটে পাক করিবে । পরে কম্ত,রা 

১৯ তোলা ও কপ্পুর ১ তোলা মিশাইয়া! ২ রতি প্রমাণ বটা করিবে । কেহ কেহ, ৮ ভোঁল। 
কঙ্জলা স্থানে ৮ তোলা র্ণসিন্দর গ্রহণ করিয়া থাকেন । হিহাব অন্ুপান-বাসকপত্ররস 

ও মধু ইত্যাদি । ইহাদ্বার। কাস. শ্রাস. গ্রহৃণী. প্রমেহ. ছদ্রোগ ও ছর আরোগ্য 

হয়। ইহা বল্য. বৃষ্য ও রসায়ন । 

ব্রত জেম্ষম্নাচি ৫ভল। 
তৈল /৪& সের, লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮৪ সের | দধিব্রমাভ ১৬ সের। 

কন্কার্থ_রক্তচন্দন. বালা, নখী, কুড়, বষ্টিমধু, শৈলগ্জ, পন্কাষ্ঠ, মগ্জিষ্ঠ, সরলকাণ্ঠ, 

দেবদারু. শটা, এলাচি, খাটাথা, নাগেশ্বর, তেজপাত, শিলারস, মুরামাংসা, জটামাংসা, 

কাকলা- প্রিয়: মৃতা- হরিদ্রাঃ দারহরিদ্রা, শ্যামালতা- অনগ্ণমূল, লতাকম্ত,রী, লবঙ্গ. অগুরু. 
কন্ছুম. দারুচিনি, রেণুক, নালুক। প্রত্যেক ২ তোলা । পাকার্থ জল ১৬ সের । এই 

কদ্ধের গন্ধপ্রব্য দ্বারা ১৬ সের জল সহ শেষ পাক করিবে । শাতল হইলে মৃগনাতি প্রস্তুতি 
গন্ধদ্রব্য মিশাইবে । 

“বৃহৎ কনকাসব” নামে আমাদের যে একটা গধধ লিখিত আছে উহ অনেক সময় 

আনু ফলদায়ক হইয়া থাকে । 

ল্রহত্ত ুন্ননানল | 

শাখা. যূল. পর ও ফল সহিত কুট্টিত ধুস্ত;র & পল. বাসকমূলের ছাল ৮ পল, যষ্টিমধু, 

পিপুল। কণ্টকারী, নাগেশ্বর-সঠ, বামুনহাটা, চই. তেজপাত. তালীশগঞ্জ প্রত্যেকচুর্ণ ৩ পল. 

ধাইফ্ুল ১* পল, জ্রাক্ষা ২০ পল, জল,৯২৮ স্লেরঃ চিনি ১২॥ সের, মধু /৬। সের। এই 
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সমুদায় দ্রব্য আবৃত পাত্রে ১ মাস ব্রাখিয়! দ্রবাংশ ছাকিয়! লইবে। মাত্র/২ সোল! ! 
হহাদ্ধার। শ্বাস, কাস ও রক্তপিন্ত নষ্ট হয় । 

হিজলা গু স্ালজ্োগীজ দুর্লচ্ষ ৪। 
যে বাক্তির হিক্। কালান দেহ বিদ্ুত ব৷ কুর্চিত এবং দৃষ্টি উর্ধাগত হয়. যাহার শরার 

শর্ণ., অন্নে অরুচি অগব। বে ব্যক্তি মেথুন।সক্ত হয় তাহার জীবনের ভরস) নাই । যাহার 

ভিক্ষা নাভীদেশ হইতে উখিত হয় এবং জ্বর. যুচ্ছণ, প্রলাপাদি উপসর্ণ বর্তমান থাকে 
ভাহার পরিণাম শোচনীয় হইয়। পাকে । 

শ্বীসে অরুচি, দ্র টি উপসর্গ থাকিলে সাংঘাতিক হইয়। উঠে । 

স্পা ইহাতে কফবাতদ্ন অন্থুপোমন ও উক্ অন্9পান হিতকর। ইহার পানাহার 

রক্তপিশত অধিকারোক্ত পনাহারের ন্যায় । 

অসপখা--গুরুপাকদ্রব্য- রুক্ষ ও তাক্ষবার্ধা দ্রব্য, কফবদ্ধকদ্রব্য, ধূষঘপান, ধুলি সেবন. 

শাতলজলপান, অধিক আহার, শে।ক. ক্রোধ. মানসিক চিন্ত।, রৌদ্র ও অগ্রিসন্তাপ, মাষকলাই, 

ল।উ. শাক. আনু. শিম প্রভৃতি | 

অজ্ঞ ব্রল্ল্িছিচিপন্কি তলা & 
বাতাদি দোষ কুপিত হইয়। ্বরবহজোতঃ বদ্ধ করিলে স্বরভেদ উৎপন্ন হয়। শ্বাসের 

%ার ইহাতে ও প্রাণ ও উল্গান বায়ুর দৃষ্টি অনশ্ন্তাবিনা | শ্বাসের হ্টায় ইহাতে ও শ্লেক্সার কাধ্য 
লক্ষিত হইয়। থাকে । এই সকপ লক্ষণের সাধন্মা পাক হেতু, শ্বাসানন্তর স্বরভেদ চিকিৎস! 

লিখিত হইয়া খাকে। চব্যাঁদিচুর্ণ স্বরতেদের উতক্কষ্ট গধর্। ইহা সকল অবস্থাতেই 

বাবন্গত হইতে পারে । কেহ ইহাকে বাধিবিপরীত উষধ বলিয়া নিদ্দেশ করেন। ছুই 

বলা. মিশি ও মরিচ মুখে ধারণ করলে স্বপঙেদ আরোগা হয়। শিপুল বা শুঠযুক্ত 

হররীতকী বাট। যুখে ধারণ করিলে. স্বরতেদ প্রশামত হয় । বদরাপব্রকক্ক ঘূতে ঈবৎ তজিত 

কিয় এবং সেই অবশিষ্ট পৃত দ্বার উহ। পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়। লেহন 

করলে স্বরভেদ নষ্ট হয় । ইহা বা৬জ্স্ববভেদে বিশেষ উপকারী । উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার 

কারতে২ স্বরভেদ উৎপন্ন হইলে- স্থদতোজ কাকোল্যাদিগণ সহ € পরিভাধায় 

দষ্টব্য) ক্ষারপাকবিধি অগ্ুসারে পাকাছদ্ধ, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । 

ন্সাধিক  স্বরতেদে নিদিদ্ধিকাদিলেহ ও তালীশাদিচুর্ণ প্রয়োগ করিবে । 
কফাধিক স্বরতেদে তভৈরবরস প্রয়োগ করা যাক্ন। ইহা অগ্নিমান্দ্য ও শ্লীহা নাশক। 

খহুকালের বাতা ধিক স্বরতেদে স্বয়স্তুরল ও ব্রান্ষীঘ্বত ব্যবহার করিবে । কফাধিক 

জার্ণ স্বরভেদে কণ্টকারীঘৃত কলপ্রদ। বাতাধিক স্বরতেদে কল্যাণাবলেহ ব্যবহৃত 
হইতে পাবে। * 
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চবাছি ছু । 

চই. অশ্নবেতস, ত্রিকটু. পুরাণতেতুলঃ তালীশপত্র. জীবক. বংশলোচন, রক্তচিতের 
মূল প্রত্যেক ১ ভাগ, পুরাতন ইঞ্ষুগুড় সর্ধসম, দারুচিনি, এলাচি. তেজপাত মিলিত 
১৯ ভাগ । মাত্রা ** আনা হইতে ।, আনা । অন্ুপান-_-গরমজল । 

তছ্ললল্রঙ্ন | 

পারদ, গন্ধক. বিষ. সোহাগা, মরিচ. চই. চিতে. প্রতোক সমভাগ, জলদ্বার! মর্দন 
করিয়া ৪ রতি বটী করিবে । অক্ুপান-_-গরমজল । 

স্প্রন্ন্ড বসন । 

পারদ. গন্ধক. অত্র. স্বর্ণমাক্ষিক. লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা. বৈক্রাস্ত ২ মাধা. স্বর্ণ ১ মাধা. 

রৌপ্য ॥* তোলা । ভাবনার্থ__কণ্টকারী, আদা, ব্রাঙ্মী। বটা ২রতি। এই গুঁষধধ 

ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়। অন্ুপান-_ ব্রাঙ্গীশাকের বস ও মধু। ইহাদ্বারা নানাবিধ 
স্বরভেদ, শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। ইহ বাকৃবিশুদ্ধি সম্পাদক । 

ন্িনছিশ্রিক্ািলেহ। 

কণ্টকারী ১২॥ সের, পিপুলমূল ৬। সের. চিতে /৩%5 দশমূল মিলিত /৩%, 

জল ১২৮ সের” শেষ ১৬ সের. ছাকিয়া 48 সের পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ পুনঃ পাকে 

চাপাইবে এবং উহা! ঘনীভূত হইলে. তাহাতে পিপুলচুর্ণ৮ পল. ত্রিজাতক চূর্ণ মিলিত 
১ পল. মরিচচুর্ণ ৯ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শ্বাতল হইলে 5॥ সের মধু মিশাইবে। 

মাত্র! ॥* তোলা । অন্ুপান- ছাগছুগ্ধ বা উষ্চজল। 

হু-্উন্কালী আত । 

ঘৃত /৪8 সের, কণ্টকারীর স্বরস ১৬ সের । ধন্বার্থ_শ্বেতবেড়েল।র মুল, ব্াঙ্না, গোক্ষুর- 

ত্রিকট্রু মিলিত /১ সের। স্বরসের অভাবে শুষ্ক কণ্টকারী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ 
১৬ সের । এই কাথ সহ পাক করিবে । 

জ্রাক্মীস্্রভ | 

ঘ্পত /8 সের. মূল ও পত্রসহ ব্রাঙ্গাশাক ধৌত করিয়া পেবণ করতঃ রস 

ছাকিয়। ৯৬ সের লইবে। কন্কার্থ__হরিদ্রী, মালতীফুল. কুড়, তেউড়ীমুল. হরীতকী 
প্রত্যেক ১ পল এবং পিপুল, বিড্ভঙ্গ- সৈন্ধব. চিনি. বচ প্রত্যেক ২ তোল। মৃছু অগ্নিতে 

পাক করিবে । মাত্রা ॥* তোলা । এই ঘ্বত উষ্টছুপ্ধ সহ্ সেব্য। ইহাদ্বারা স্বরতেদ 
নষ্ট হইয়া স্ুকণ্চ হইয়া থাকে । ব্রা্গীত্বত মেধাশক্তি বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ উবধ। সুতরাং সঙ্গীত 

প্রিয় ও পাঠার্থদের পক্ষে ইহা অতীব হিতকর। ইহার অপর নাম সারম্বতঘ্বৃত | 

আআঞগএ/-- অতিরিক্ত ঝাল, অল্প, শাক, দধি. কাচাদ্বত. কাচাকলা, চালিতা.. 

মাধকালাইয়ের ডাল. দিবানিদ্রা, মৈথুন ইত্যাদি । 
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ভঙ্গ অআন্ব্রোাতম্ক লিক্কিশু তলা ॥ 
ক্ষুধা থাকিতে ও আহারে বিদ্বেষ জন্মিলে তাহাকে অরোচক বলে । ইহা! নানাকারণে 

জন্মিতে পারে । ও 

সাধারণতঃ বাতজনিত অরুচিতে মুখ কষায় রস. পিত্তজে ঝাল ও তিস্তরস, 

কফজে মধুর ও লবণ রস এবং মুখের কফলিপ্ততা হয়। টাবালেরর কেশর. ঘ্বত ও সৈন্ধব 

যুক্ত করিয়! মুখে ধারণ করিলে, বাঁতজঅরে।চক এবং আমলকী. কিস্মিস্. চিনি একত্রে 
পেষণ করিয়! মুখে ধারণ করিলে পিন্রজ অরোচক আরোগ্য হয়। “দারুচিনি, মুতা, এলাচি, 

ধনে” ও “পিপুল, চই” এই যোগছ্য়ের চর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণে কফজঅরোচক, “মুতা, 
আমলকী”ও “দারুচিনি, দারুহরিদ্রা, যমানী” এই যোগঘয়ের চর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে পিত্তজ 

অরোচক এবং যমানী ও পুরাতন স্েতুলের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে বাতঙ্জ অরোচক 
আরোগ্য হয়। পুরাতন তেঁতুল. ইক্ষড়ণ্ড ও জল এবং তাহাতে কিছু দারুচিনি, এলাচি ও 

মরিচচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! কবল ধারণ করিলে সর্দধবিধ অরোচক নষ্ট হয়। পরিমিত 
দ্াড়িমের রস এবং কিঞ্চিৎ বিটুলবণ ও মধু একত্রে মুখে ধারণ করিলে বা'তপিক্তপ্রধান অরুচি 

আরোগ্য হইয়া থাকে । ভোজনের পূর্বে সৈদ্ধব ও আদা ভক্ষণ করিলে জিহবা! ও কণ্ঠের 
বিশুদ্ধি হয় এবং অরুচি নষ্ট হইয়া! থাকে । ইহা সুস্থ শরীরেও বাবহার্যয । এই ব্যাধিতে 

যমানীষাড়ব, কলহংস, তিক্তিড়ীপানক, রসালা» ও স্থলোচনাভ্র ওষধ ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। এতন্মধ্যে তিন্ভিড়ীপানক ও রসাল সর্বপ্রকার অরুচি নাশক 

ও শ্রেষ্ঠ । 

ম্মহ্লান্লীম্রাড়লল। 
যমানী, পুরাতন হ্রেতুল. শ্ু'ঠ. অন্বেতস, দাড়িম, কূলস্তঠ প্রতোক ২ তোলা ধনে. 

সচললবণ. জীরে, দারুচিনি প্রতোক ১ তোলা, পিপুল ১০০ একশত, মরিচ ২০০ শত, 

চিনি /॥ সের, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া পরিমিত মাত্রায় ।* সিকি তোলা হইতে ॥* তোলা 
মাত্রায়) অন্নসহ সেবন করিবে । ইহাদ্বার! নানাবিধ অরুচি, কাস, শ্বাস- অন্ঠান্ঠ গ্রহণী 
ও অর্শঃ আরোগ্য হয় । ইহা কফপ্রধানঅরুচিতে বিশেষ হিতকর । 

ুলহাহজ্ন | 
সজিনাবীজ্জ ১৮টী, মরিচ ১০টী, পিপুল ২প্টী আদ! ৮ তোলা ইক্ষুগুড়৮ তোলা, 

কাজি ১২ সের. পরিমিত বিট্লবণ, দারুচিনি. এলাচি. তেজপাত, নাগেশ্বর গন্ধকরণো- 

পযোগী একত্রে মন্থনদগ্ডঘার! মধিত ক্লরিয়া ইহার কবল করিলে উপকার দর্শে। ইহাদ্বার! 

স্বরবিশুদ্ধি হয় বলিয়া এই উষধ কলহংস নামে অতিহিত হইয়াছে । 

ভিন্ভিডীস্পাননক্ক। 
বীজ ছাড়। সুপক পুরাতন তেঁতুল ৫ পল. চিনি ২০ পল, ধনে বাটা ১ পল, আদ ১ পল, 

দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত ও নাগকেশবের চুর্ণ মিলিত ৪ তোলা, জল সর্বঘিগুণপ। এই 
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সমস্ত দ্রব্য নূতন মৃৎ্পাত্রে স্থাপন ও আলোড়ন করিয়! পরিমিত গরমদুপ্ধ মিশাইয়। ছী কিয় 

লইবে। অনন্তর ইহা অগুরুধৃপিত নৃত্তন মৃত্পাত্রে রাখিয়। কপুণর স্থবসিত করিয়! পান 
করিবে । মাত্রা--২।৩ তোলা । 

কী 

ল্রজ্ণাননা। 

অয়দরধি /৮ সের. চিনি /২ সের, ঘ্বত ১ পল. মধু ১ পল. মরিচ ৪ তোলা, সত 

৪ তো!লা. দারুচিনি, এলাচি. তেজপাত. নাগকেশর প্রত্যেক ১ ভোল। একত্র মর্দন কন্রির 

কপুর দ্বারা স্তবাসিত করিয়। ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করিবে | মাত্র।২। ৩ ভোলা । 

স্রলোঙছন্নান্্র। 

অন্ধ ১ পল, হীরক ১ পল, চই, কুলস্ট, বেণামূল. দাড়িম, আমলকী, আমরুলি 

ছোলঙ্গলেবু প্রতোক ১৭ দশ পল- একত্রে মন্্ন করিয়া %* আন। মাত্রায় সেবন করিলে 
নানাবিধ অরুচি, কাস শ্বাস, স্বরতেদ ও বক্ষোবেদনা আরোগ্য হয় । 

গশঞখাাসপিখা- অরুচি যে দোষজ হইবে, তত্তঙ “দাষবপ্ধক দ্রব্য অপথ্য এবং ততত্তৎ 

দোষ নাশক ভ্রব্য পথ্য । অরুচি হইলে. অনেক রোগ অপাণ্য হইতে পারে স্ুতর।ং অরুচি 
নাশার্থ বিশেন্ন ভাবে যত্নবান হইবে । অরুচি নাশার্থ অগ্যান্ত ক্রিয়ার ও অনুষ্ঠান করিতে 
পারা যায়। 

ছলিক্র জিন্বি০-লা 1 (লাল (িন্কি- তন) 
ছ্ষি মাত্রেই আমাশয় সমু, সুতরাং কেধল বাতজ ছন্দিতিন্ন সমস্ত ছদ্দিতেই লঙ্ঘন 

দেওয়৷ কর্তব্য । কেহ২ লঙ্ঘন শন্দে লব োজন বাখা। কপির! থাকেন। বায় উদ্ধগত 

না হইলে বমন হইতে পারে নাং স্তরাহ বায়ব অপোগভির নিমিন্ত হরীতকী 

প্রতি অধোবিরেচক দ্রব্যের র্ণাদি মধু ব। ছগ্দ।দি সহ নেবন করু।ইবে। বাতঙ্গ 

ছদ্দিতে জদয়স্পন্দন থাকিলে. টিসন্ধবযুক্ত ঈষ্ভঞ্চ ঘ্রত পান করিবে । এই রোগে 

আোতোজাদিচুর্ণ ব। কোলাদিচুর্ণ মধৃূপহ লেহন করিলে আশু বমন নিবাপ্রি 
পি 
[এ 

হয়। আদারসে «বার ভাবিত মন:শিল। ১ পতি টাবালেবুর রস পা কয়েদবেলের রস 

সহ পান করিলে অণবা পিপুল ও মরিচ চর্ণ মধূনহ লেহন করিলে উপাস্থিত বমনবেগ 

নিনাবিত হর । অনিশঘ বমন হইলে বিপ্েচগ করালে এবং নে, ফুত। রপাঞ্জন, মুর্বামূল ও 

যষ্টিমধু ইহাদের চর্ণ মপু সহ শেহছন কারণে । গুলগ্ের হিমকবানে মধু প্রঙ্গেপ দিখা পান 

করিলে আশ বমন নিবাবিত ছয় । ভুশ্যমান জল ৭ দ্ধ পান কন্সিলে বাতজ বমন দৃরীহৃত 

হর ! মুগ স্তাঞজির। ্কাথ বিপানে কাপ করভঃ ছকিন। তাহাভে খইচুর্ণ, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ 

দিয়া পান করিলে সর্দবিধ ছর্দি আরোগ্য হর । পিভ ব। বিদদ্ধপিওঞজনিত বমনে 

গুড়ুচ্যাদিকষায় পান কত্রিবে। কেবপপর্টীর কাথ মধুধুক্ত করিয়। পান করিলেও 

কল জাত হয়। আমাশয়ে অত্যন্ত কক সঞ্চিত, হইয়। বমন হইলে, উহা নিহ্রিণার্থ বমন 
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করাইবে। বিড়ঙ্গ, ত্রিফল ও ও চরণ মধুসহ লেহন করিলে কফজ বমন নষ্ হয়। 

জলঘ্বার৷ খইয়ের ছাতুর তর্পণ প্রস্তত করিয়! মধুসহ .লেহন করিলে, ক্রিবিধ বমন 
নষ্ট হয়। বিল্মূলের ছালের বা গুলঞ্চের কাথ মধুসহ পান করিলে, অথবা মূর্বাবূল 

( ছৌঁচমুখীমূল ) তওুলোদক সহ পেষণ করিয়া, তঙুলোদক সহ পান করিলে, সর্বঘ- 

প্রকার ছর্দি আরোগা হয় । আমলকী, কিস্যিস্, চিনি প্রত্যেক ১ পল একক্রে 

পেষণ করিয়া অর্ধসের জলে গুলিয়া তাহাতে মধু ১ পল মিশাইয়৷ বস্ত্রযার। 
ছাকিয়া পান করিলে ত্রিদদোবজে বমন নষ্ট হয়। শুষ্ক অর্বখবকল দগ্ধ করিয়া 

তাহ! জলে নির্বাপিত করতঃ সেই জল পান করিলে আশু বমির শাস্তি হয়। 
রক্ত ধমনে মধুকাদিযোগ বিশেষ ফলপ্রদ । এলাদিচুর্ণ নানাবিধ বমি শাস্তির 

নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । ইহ ছদ্দির প্রসিদ্ধ ওষধ। জীরে. ধনে. হরীতকী; কণ্টকারী, 

ত্রিকটু, রসসিন্দুর প্রত্যেক সমভাগে পেষণ করিয়া ৪৫ রতি বটী করিবে। এই গুঁধধ 
যথোক্ত অন্পানে ব্যবহৃত হইলে বমির উপশম হয়। হিক। অধিকারোক্ত পিপ্লল্যাঙ্ছি- 
লৌহ বমি প্রশমনার্থ বাবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদ্বার! সর্বপ্রকার বমন আরোগ্য 
হইয়া থাকে । কিন্তু ইদানীং ইহার বাবহার দেখা! যায় না। ক্রিমিমুদগররস প্রভৃতি 

ক্রিমিজ বমনের নিবভিকর। “আমলকীরস ও কয়েদবেলের রস” অথবা। পিপুলচুর্ণ, 

মরিচচুর্ণ ও মধু একত্র লেহন করিলে প্রবল বমি প্রশমিত হয়। কমলালেবুর রস পান 

করিলেও বমি নিবারিত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ ইহা বিশ্চী বমনের পক্ষে মহৌবধ। 
বমি নিবারণের পক্ষে বরফ উৎকৃষ্ট । গর্ভকালের বমনের জন্য বাস্ত হইয়া, তীত্র কোন 
গুধধ দেওয়া উচিত নহে। 

ছর্দি রোগীর ছলক্ষণ। 

বমন যদি বিষ্টার গন্ধের ম্যায় গন্ধযুক্ত হয়, এবং রোগী যদি সর্বদ! রক্ত ও পৃ'যদুক্ত 
পদার্থ বমন করে এবং বমনের সঙ্গে ২ জর, শ্বাস ও মুচ্ছ! প্রস্ৃতি বর্তমান থাকে তৰে 
বোগীর জীবন শক্কটাপন্ন হয় । 

ক্োত়োজ্াছি ছে । 
রসাঞ্জন, খইয়ের ছা!তুঃ উৎপল, কুলেরশাস প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা /* আনা । 

খইয়ের ছাতুর জলসহ সেব্য। 

ন্োগেলাছি চুপ । | 

কুলশীস. রসাঞ্রন, মক্ষিকাধ বিষ্ঠা, 'খইয়ের ছাতুঃ চিনি ও পিপুল। মাত্রা /* আন 

অন্ছুপান-__খইভিজান জল। 

গুড্চ্গণাছি ককমাস্্। থা গুলঞ্চঃ ত্রিফল। নিমছাল ও পলতা ! 

প্রক্ষেপার্থ_মধু ॥* তোলা। 
১- 
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এলাছ্ির্প। স্বথা_ ছোটএলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলর্শীস, খই, প্রিয়ঙ্গ, 
মুতা, শ্বেতচন্দন ও পিপুল। মাত্রা %* আনা হইতে 1” আনা । ইহা মধু ও চিনি সহ 

লেহন করিবে । 

কমপুক্ািি ন্মোপ। স্মা রক্তচন্দন ও যষ্টিযধু ছুগ্ধে পেষণ করিয়া 
দুগ্ধ সহ সেব্য। 

ঞশধ্থা_ লঙ্ঘন, বরফজল, ডাবেরজল. মুড়িভিজান জল. স্থুগদ্ধি দ্রব্যের আঘ্বাণ, 

লঘুপাক ও রুচিকর পদার্থ আহার. ফলের প্রাণ ইত্যাদি । 
অগ্পখা-উগ্র ও উদ্বেগজনক ক্রিয়া এবং তারশ দ্রব্য. অতিরিক্ত লবণ ও 

শ্লেকষকরদ্রবা আহার । 

ভঙ্গ ভুড্মভ। ছিলি স্লা । 

ল্বায়ু পিত্ৃযুক্ত হইয়া পিপাসা উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত বমনে পিপাসা হয় বলিয়া 

বমনের পরে তৃষ্ণা চিকিৎসা কথিত হইয়া! থাকে । তৃষ্ণা বেগ ধারণ করা কর্তব্য নহে। 

স্বাদুরসযুক্ত অয়রসে বাতজ পিপাসার শান্তি হয়। দধির সহিত কিঞ্চিৎ শু 

মিশাইয় পান করিলে পিপাস। নষ্ট হয়। পিস্তজ তৃষ্ণায় জরোক্ত বড়ঙ্গপানীয় সেবন 
করিবে। 

মৌরী ভিঙ্জগান জলপানে তৃষ্ণার শান্তি হয়। ইহাতে গব্যছ্গ্ধ অতীব হিতকর 

ক্ষেত্রপর্স টী, রক্তচন্দন, বেণামুল প্রভৃতি নীতবীর্ধযদ্রব্যসাধিত শীতলঙ্জল সেবনে পিপাসার 

শান্তি হয়। বরড়ঙ্গপানীয়ের মণ্যে যে শ্রঠি আছে তাহা ইহাতে ব্যবহার্য্য 

নহে, কারণ উহা উর্বীর্ধ্য। বিল্বমূলের ছাল, অড়হর, ধাইফুল, স্বল্পপঞ্চমূল ও 
কুশমূল ইহাদের দ্বারা সাধিতজল পান করিলে কফজপিপাসা নষ্ট হয়। ইহাতে অবস্থা 
বিশেষে বমন ও ব্যবস্থেয় । ক্ষতজ তৃষ্খায় জল মিশ্রিত ছুপ্ধ পান করিবে । এই তৃষ্ণা 

প্রায়শঃ রস ধাতুর ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়। ত্রিদোষজ তৃষ্ণায় আন্তরীক্ষজল ও কিঞ্চিৎ 

মধু পান করাইবে। রক্তশালিপান্যের সদ্ধ জল দেওয়া! ভাত. সুধীতল অবস্থায় যধুসহ 

ভক্ষণ করিলে তৃষ্ণা! ও বমন নিবারিত হয়। তৃষপর্ত রোগীকে জল দিতে কদ্দাচ সম্কুচিত 

হইবে না; তবে অবস্থাবিশেষে জল সংস্কত করিয়া লওয়া আবশ্যক । তৃষ্ণারোগ 
পিজপ্রধান- স্থতরাং সততই শীতল দ্রব্যের উপযোগ স্খবহ। কুমুদেশ্বররস তৃষ্ণা 

রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে । আম ও জামের আঠির শাশের কাখ » পল যধুহুক্ত 
করিয়া সেবন করিলে পিপণসার শান্তি হয়। 

্ র। য্থ।--তাঘ্রভম্ম ২. তোলা. বঙ্গতস্ম ৯ তোলা, যষ্ইিমধুর কাথে ভাবন। 

দিয়া ২ রতি বটী করিবে । এই, ধধ ,নিয়লিখিত কাথ সহ সেব্য। যথা চন্দন, 
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অনস্তমূল; মুতা১ ছোটএলাচি, নাগকেশর, প্রত্যেক সমভাগ, খই সর্বসম, অর্ধশত করিয়া 
তৎসহ চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিবে । পিপাসা স্থানের নাম ক্রোম; উহা শুষ্ক 
হইলে ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হয় । 

অত্যন্থু পানাৎ প্রভবন্তি রোগাঃ, 
নিরন্ধু পানাচ্চ স এব দোষঃ, 

তস্মাৎ বুধঃ প্রাণ বিবর্ধনার্থং 

মুহুমুন্ুব্ণরি পিবেদভূরি | 
পিত্তবর্ধক সমস্ত দ্রব্যই তৃষ্ণা রোগে অপথ্য | 

অজ্গ স্যল্ভ ৫ চিন্কিলভলা £ 
জ্ঞষ্ঞার শ্ায় এইরোগ পিশ্তপ্রধান, সুতরাং সর্ধবিধ মুঙ্ছাতেই শীতল ক্রিয়া অবিরুদ্ধ। 

শীতল জলে অবগাহন. মণিমুক্তাদি ধারণ, শাতল প্রলেপ, সিক্ততালবৃন্তানিল, শীতল অন্রপান, 

পন্মপান্র ব। পুষ্প দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন ইত্যাদি ক্রিয়া হতকর । তৃষ্ণা চিকিৎসায় বে সকল 

বিধি বল। হইয়াছে ইহাতেও তাহ? অবলন্বনীর ৷ তৃষ্ণর প্রাবল্যে মুঙ্ছা। হয়. এজন্য তদন্তর 

মূচ্ছ? লিখিত হইয়। থাকে । মধুর বর্পদ্বার। (কাকোল্যার্দি বা জীবনীয়গণ দ্বার1) সাধিত ছুগ্ধ 
প(ন করিলে মৃচ্ছ। প্রশমিত হয়। পিত্তপ্রধান ও বক্তপ্রধ/ন। যাহা রক্ত দর্শন করিয়। হয়) 

যুচ্ছাতে অত্যন্ত নীতল ক্রিয়। কর্তব্য। মগ্জমুঙ্ছায় মগ বমন করাইয়া নিদ্রার বাবস্থা করিবে । 
বিষজমুচ্ছশয় বিষনাশক ওষধ প্রয়োগ করিবে । শতমুসী, বেলামূল ও দ্রাক্ষা সাধিত 

সশর্কর ছুপ্ধ পান করিলে মুঙ্ছা ও ভ্রান্তি নষ্ট হয়। শ্বেত বেড়েলাবীজ, চিনি সহ বাটিয়। 

পান করিলে মুচ্ছা! ও ত্রাপ্তি আরোগ্য হর । ভ্ররালভার কাথে ঘত প্রক্ষেপ দিয় পান 
করিলে ভ্রান্তি দূর হয়। কুস্তঘত সেবন করিলে আশু ভ্রান্তি প্রশমিত হয়। দশবৎসরের 

পুরাতন স্বতকে কুম্তঘ্বত বলে । নিশ্ললিখিত প্রয়োগ দ্বার মৃচ্ছারোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়। 

যথা ।--অপন্ার রোগোক্ত তীক্ষ অগ্রন, বৈরেচনপূম. পদতলে আলকুণাবীজ ঘর্ষণ। এই 

সকল মধ্যে শেষোক্ত ক্রিয়াই সচরাচর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । পুর্বে যে তীক্ষু অঞ্রনাদির 

প্রয়োগ বলা হইয়াছে. উহ। প্রাধশঃ সন্ন্যাস রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । সন্গযাস রোগে 

অত্যন্তরীণ বধ প্রয়োগের সময় পাওয়া যায় না। উহা আশ্তঘধাতী হেতু শীঘ্র কার্যকারী 

আলকুণী বীজাদির প্রয়োগই সুফলপ্রদ । বুচ্ছারোগে সুধ।নিধিরস, মহাপিত্তীস্তক- 

রস, কালাগ্নিরস, চিন্তামণিচতুম্মুখ, বৃহত্বাতচিন্তামণি, নারায়ণতৈল, 

মহানারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, হিমসাগর্তৈল, বিষ্ণতৈল ও বৃহদিষু 
তৈল ব্যবহার করিবে । বক্ষ্যমাণ ক্ষীরকল্যাণঘ্ত পানে মুচ্ছী আরোগ্য হয়। 

টচ্ছরোগের আক্রমণ কালে চোখ ও মুখে ঈতল জল সেচন করতঃ কপাল ধৌত করিয়া 
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দিবে । দস্তমাড়ি আটকাইয়! গেলে পয়সা প্রস্ৃতি দ্রব্য খুব সাবধানে ছুইযাড়ির ভিত 

দিয়! উহ। খুলিবার চেষ্টা করিবে, কদাচ নখ দিয়! খুলিবার চেষ্টা করিবেনা। 

ক্বুল্বান্নিশ্িল্রস্ন। 

পারদ ভশ্ঘ, (ইহার পরিবর্তে উত্কুষ্ট রসসিন্দুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।) মাত্রা 

২ বলতি। পিপুলচুর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবে। কফান্থিত মৃচ্ছণয় উক্ত অনুপানে ব্যবহার্যা । 

অন্যথা- ত্রিফলাজলসহ সেবা । 

হ্ালাপ্িজ্রতল | 

রসসিন্দুর, ন্বর্ণমাক্ষিক, স্বণ, শিলাজতু ও লৌহ প্রত্যেক সমভাগ। শতমুলী ও 

ভূষিকুন্মাণ্ডের রসে. পাথরকুচির রসে, পৃথক € বার ভাবনাদিয়। ১ রতি বটী করিবে। 

অন্থপান__শতমূলী রস. ত্রিফলাজল ইত্যাদি । এই ওষধ নানাধিধ পিত্তপ্রধান ব্যাধিতে 

প্রযুক্ত হইতে পারে। 

অসএা- ঝাল, উত্তাপ সেবন, ব্যায়াম, গুরুপাক ব। আগ্েয় দ্রব্য ভক্ষণ অশ্ন, ক্ষার 

মগ্য ও তাঙ্গ সেবন, তৃষ্ণা, মল. মূত্র. নিদ্রা ও ক্ষুধার (েগধারণ, চিন্তা, ভয়, শোক' ক্রোধ, 

মৈথুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ । 

সঃ দিবসে পুরাতন ত গুলের অন্ন, মুগ, মৃন্চর, ছোলার ডাল. ক্ষুদ্রজীবিত মত্স্তের 

বঝৌল, ঘোল, হুগ্ধ, ঘ্বত, ছানা, মাথন, দ্রাক্ষা, পাণিফল- ডুমুর, পটোল, মানকচু, বেশ্টন, 

ঘযোচা, তিলতৈল মর্দন, বিশুদ্ধ বামু সেবন, ক্োতস্থতী জলে অবগাহন ও গীতবাগ্য1দি শ্রবণ 

ছিতকর । 

ঞ্ঞ শ্বদ্াভ্যন্স চিম্কি০-হলা। 

স্ষবদাত্যয়ে বিপরীত মগ্সহ তত্তৎ দোষধনাশক ওষধ প্রয়োগ করিবে । যদি বিপরীত মদ্য 

প্রয়োগ অযোগ্য বিবেচিত হয়. তবে গব্য ছুপ্ধ পান করাইবে। হুপ্ধ মগ্যের তীব্রতা 

নষ্ট করে। বাতপ্রধান মদাত্যয়ে-_-বাতিহুরমগ্যসহ ত্রিকটুচরণণ ও সচললবণ পরিমিত 

রূপ মিশ্রিত করিয়। পান করাইবে। এই মগ্যে, কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়! দেওয়। 

আবপ্তক | যাহার পূর্বপীত-মগ্য জীর্ণ হইয়াছে তাহাকেই মগ্ভঘটিত ওষধ সেবন 
করাইবে। অন্যথা অন্যবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর] কর্তব্য । খেজুর. কিসমিস, পুরাণ 

স্তুল, মহাদা, ( অভাবে অশ্পবেতস ) দার্ডভিম. পরুখফল ও আমলকীযুক্ত খইয়ের 

যণ্ডপান করিলে, সকল প্রকার মগ্যবিকার নষ্ট হয়। ইহ] ব্যাধিবিপরীত ওবধ। 

কিস্মিস্, কয়েদবেল, দাড়িম, চিনি ও মধু দ্বারা পানক প্রস্তত করিয়া পান করিলে. 

পানবিত্রষ আরোগ্য হয়। আকঠ 'শীতলজল পান করিলে পৃগফল (শুপারি ) জাত 
হত্ততাই নষ্ট হয়। শর্করাজলের কবল করিলে অতিরিক্ত চু সেবন জনিত রসনাদাহ 
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নিবারিত হয়। চিনিসহ প্রচুর পরিমাণ ছুপ্ধ পান করিলে ধুস্ত,রফলতক্ষণজ মত্ততা দূরীভূত 
হয়। উন্মাদের কল্যাণকঘ্বত পান করিলে নানাবিধ মত্ত] ও মুচ্ছ। আরোগ্য হইয়াথাকে। 

মুঙ্ছার স্ঠায় মদাত্যয়েও সর্বত্র শীতল ক্রিয়া অবলম্বনীয়। তান্ধুল ভক্ষণ জনিত মত্ততা৷ উপস্থিত 
হইলে চুণ মর্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার আছাণ লইবে । হরীতকী ভক্ষণ করিলে জাতী- 

ফলজমত্ততা নষ্ট হয়। বহেড়া ফল সেবনে মন্ততা হইলে, শীতলজলে অবগাহন এবং 

দ্ধ ও চিনি ভক্ষণ করিবে । মগ্যপাঁনজ দাহে পিত্তজ্বরোক্ত দাহ চিকিৎসা! করিবে । চিনি- 

যুক্ত ঘত লেহন করিলে যাবতীয় মন্ততা উপশমিত হয়। শতাবরীতৈল মালিশ করিলে 

পিভতপ্রধান মদাতায় আরোগা হয়। উহা। মস্তিষ্* এবং শরীরের শীতলতা৷ সম্পাদক । ইহা! 

কোষ্টগত বায়ু এবং পিশুজব্যাপি নাশক। মদ্ণত্যয়ে মগ্প্রয়োগ করিতে হইলে, টাবা- 
লেবুররস. চুক্র, কাজি, শ্ুক্ত প্রভৃতিসহ বিপর্রীতপ্ণবিশিষ্ট মগ্ধপাঁন করাইবে। উষ্*তও 
ডাবের জল পান করিলে সিদ্ধিতক্ষণজনিত মন্ততা দৃরীভূত হয়। সিদ্ধিপানজনিত মন্ততা 
প্রশমনে মদ্যপান অতীব হিতকর | মুখ ও কর্ণ রোগে, বেদনায়, স্তনরোগে, বৃদ্ধিরোগে. 

বরণে ও কোনও স্থান তঙ্গিয়। গেলে, তথায় মছোর বাহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং তাহা 

বিশেষ উপকারী । াবহিতমাত্রায় মগ্যপান প্ৰাস্থ্যকর । অবথ। অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে 

স্বর বলক্ষয় হয় এবং যকৃত ও প্রীহা দূষিত হইয়া! অন্পপিত্ত, শুল প্রভৃতি উৎকট ব্যাধির 

আক্রমণে আশু জীবনলীলার অবসান হইয়া থাকে । মাংসমুষ সেবন মগ্যপায়ীর পক্ষে 

পব্বতোতাবে হিতকর | মগ্যপান করিয়। কদাচ ক্ষুধার বেগ ধারণ করা কর্তব্য নহে। 

বালক ও রদ্ধ মগ্যপান হইতে সতত সতর্ক থাকিবে । শরীর হিমাঙ্গ হইলে. অথব। হঠাৎ 

অবশ হইলে তীক্ষবার্ধ্য মগ্পান করাইবে | হঠাৎ শরাঁরে বিশেষ আঘাত লাগিলে মগের 

উভয়বিধ প্রয়োগ করিবে । বিক্ুচিকায়---সংগ্রাহক ও তীক্ষুবীর্ধ্য মগ্ প্রয়োগে অনেক 

সময় আশাতাত ফললাভ হইয়া থাকে ! মগ যত পুরাতন হইবে ততই তাহার গুণোৎকর্ষ 
হইবে! সুস্থবাক্তির পঙ্গে জামের বা আঙ্গুরের মগ্য বিশেষ উপকারী । মছ্যপায়ীর 
কোন পীড়। হইলে দোষবিপরীতমগ্য সহ গুঁধধ প্রয়োগ করিলে উহ1 কার্য্যকারী হইবে । 

মছযপায়ীর পীড়া প্রশমনে মগ্ভই প্রধান ওষধ। সুতরাং অবস্থা বিবেচনা করিয়। ব্যাধির 

অন্তরূপ মগ্যের কল্পনা করিবে । অন্যথ| বিজ্ঞ চিকিৎসক ও সফলকাম হইতে পারিবেন না। 

শশতাললাীতিল | 

মুচ্ছিত কষ্ণতিল তৈল /৪ সের. শতমূলীর স্বরস. আমলকীর রস, ভূমিকম্মাণ্ডের স্বরস 
প্রত্যেক /8 সের. ছাগদ্প্ধ ৮৪ সের, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলখ ও মাষকলাই প্রত্যেকের ক্কাথ 

/8 সের, কন্কার্থ__জীবনীয় দশক, জটামাংসী, মঞ্রিষ্ঠা, রাখালশ শর মূল, শ্ামালতা. অনস্ত- 

মূল, শৈলজ. শুল্ফ।, পুনর্ণব?, শ্বেতচন্দন. রক্তচন্দন, এলাচি, দারুচিনি, অপককদলীফল- 
পদ্ম, অগুরু, হরীতকী, আমলকী মিলিত /৯ সের । ইহাতে ক্লৈব্য, দৌর্বল্য, শিরোগত 
বায়ু ও অবসাদ নষ্ট হয়। 



১৩৪ ফলিত চিকিতৎসাবিধান। 

ভঞ্প চাহ ছিন্কি- ডল £ 

স্পিত্ত প্রকুপিত হইয়া! চন্ষু, হস্ত ও পদতল এবং সর্ধাঙ্গেও দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে । 

সাধারণতঃ মগ্ভপানে পিশ্তপ্রকোপ হইয়া দাহ উপস্থিত হয়। সুতরাং মদাত্যয়ের পরে দাহ 

চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে | দাহ মাত্রেই মৃঙ্ছার ন্যায় পত্র প্রধান। সুতরাং মৃচ্ছার ন্ায় 

পিত্তনাশক ও নীতল ক্রিয়া দাহে হিতকর। শীঠপক্রিয়া সকল প্রকার দাহেই 

অবিরোধী। পিত্জরে যেরূপ দাহ চিকিৎসা বল। হইক্লাছে, ইহাতেও সেই ২ ক্রিয়। 

প্রযুক্ত হইতে পারে। পরন্ত বের ছাতু, শতধোৌতত্বত সহ লেহন করিলে দাহ প্রশ- 

মিত হয়। কাজিদ্বার। বস্ত্রসিক্ত করিয়৷ রোগীর দেহ আচ্ছাদিত করিলে; অথবা শুক্ত 

( সন্ধান বিশেষ, অভাবে কাজি ) দ্বার! বেণাযুল ও চন্দন পেষণ করিয়া অন্থলেপন করিলে 

দ্রাহ নিবারিত হয়। পদ্মপত্রে বা কদলীপত্রে শয়ন এবং চন্দনজলসিক্ত তালবৃস্তানিল 

সেবন দ্বাহনিবারক । দাহ এবং তৃষ্চানিবারণার্থ সব্বদাই পরিষেকে, অবগাহনে ও বীজনে 

শাতলজল ব্যবহার করিবে । অস্ত্ণাহে চন্দনযুক্ত সুণাতল হৃগ্ধ, পান ও পরিষেকাদিতে 

ব্যবহার করিবে । চন্দনযুক্ত ক্ষীরিবৃক্ষের কধার পান করিলে ব। তণ্বার। পরিষেক করিলে, 

সর্ধপ্রকার দাহ সত্বর নিবারিত হয়। বট. অশ্বথ, পাকু * ষঙ্জডুমুর ও বেত এই পঞ্চবৃক্ষকে 

ক্ষীরিরৃক্ষবলে | ইহাদের বন্ধল গ্রহণীর় । কুশাদিপঞ্চমুল, (কুশ, কাস. নল, উলুখড় 

ও ইক্ষুমূল, ইহাদের প্রত্যেকের মুল গ্রাহা ) শালপাণি ও জীবকাদি অষ্টবর্গের (জীবক, 
খধবতক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী. মেদ. মহামেদ. খদ্ধি, বৃদ্ধিঃ ইহাদের অভাবে_ সত্রস্থা- 

নোক্ত অভাববিধির দ্রব্য গ্রহণ করিবে) ক্কাথ ও কক্কদ্বার। যথারীতি তৈল বা ঘ্বত পাক 

করিয়। ব্যবহার করিলে যাবতীয় দাহ অচিরে ভিরোহিত্ হয়। ইহার নাম কুশতৈল 
বাকুশঘ্ৃত। ইহা দাহ এবং বহুবিধ বাতপেগিন রোগনাশক । চন্দনকাথ দ্বার 

প্রিয়ঙ্গ, লোধঃ বেণামূল- বালা- নাগকেশর, ভেজ্পাভ ও মুতা একর পেষণ করিয়। প্রলেপ 

দিলে দাহ প্রশমিত হয়। রোগী দাহে অত্যন্ত অধীর হইলে. কোনও একটা বৃহৎ 

টবে রোগীকে উপবেশন করাইর।- বালা. পন্মকাষ্ঠঠণ বেণামুল ও চন্দনের চুণযুক্ত 
সুলীতলজল দ্বার! টব পূর্ণ করিবে । এই অবগাহনে সত্বর দাহ নষ্ট হয়। শতধোৌত দ্বত 
মর্দনে, ইক্ষুরস বা শর্করাপানক পানে, অথব। চন্দনাদিকাথ সেবনে দাহ এবং পিত্তজ্বর 
নষ্ট হয়। ক্ষেত্রপর্প টা, মুতা ও বেণমুলের ক্ধাথে চিনি ॥০ তোল। প্রক্ষেপ দিয়। পান 

করিলে, দাহ ও পিত্জ্বর নষ্ট হয়। কাঞ্জিকতৈলের ন্যায় দাহ প্রশমক ধধ আর 
দৃষ্ট হয় না। ইহা জ্ররদাহেও প্রযোজ্য । হিমবিন্দুরস দাহের অত্যুত্রুষ্ট ওষধ। ইহা 

সকল অবস্কাতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দ্বাহে-_ত্রিফলাজলসহ চতুর খ ও 

বৃহৎবাতচিন্তামণি, গুলঞ্চের রস ও মধুণহ পিততান্তকরস বা গুড়চ্যাদি লৌহ, 
এবং মালিশের জন্য গুড় চ্যা্দিতেল ব্যবহার কর। হর । এই রোগে ছা, মদাত্যয় ও 

তৃষ্কানাশক ওবধ সকল পানি ব্যঘহৃত হইতে পারে । 



ফলিত চিকিৎসাবিধান । ১৩৫ 

ভ্ুল্দম্নাছি ক্ান্থ । 

চন্দন, ক্ষেত্রপপ্সটী, বেণামূল, বালা, মুত পদ্মমূল, মৃণাল, যৌরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, আম- 
লকী মিলিত ২ তোলা, জল /॥ সের. শেষ / পোয়া । কাথ শীতল হইলে ॥* তোলা! মধু 

মিশাইয়া ৩1৪ বারে পান করিবে । ইহাতে উৎকট দাহ নিবারিত হয় । 

কাঞ্ড্িনকিতভিল। 
তৈল /৪ সের ও কাজি ৬৪ সের. একত্র পাক করিবে । এই তৈল অকল্ক। ইহাতে 

প্রবল দাহ এবং দাহজ্বর আরোগ্য হয়। 

হিন্নলিস্দুলস্ন। 

রসসিন্দুরঃ অন স্বণ ও মুক্ত] প্রত্যেক সমভাগ, ভ্রিফলাভিজান জলে. ভূমিকুম্সাণ্ডের রসে 

ও শতমুলীর রসে পুথক ৫ বার ভাবন। দিয়া যুগ প্রমাণ বটী করিয়া ছায়াশুষ্ক করিবে। 

অন্ুপান-_ত্রিফল। ভিজান জল ও মধু. অথবা শতমুলীর রস ও মধু ইত্যাদি । ইহাদ্বার 
প্রবল দাহ, প্রমেহ ও বাতরক্ত নষ্ট হয় । 

শশা পাণিফল, পদ্মবীজ. মুণাল, ক্ষেএপপ্টা, সুমিষ্ট কমলালেবু. বরফ; কৃষ্ণতিল, 

ছানা, ম।খন, ঘবশক্ত,) ইচ্ষু, দ্রাক্ষাঃ বেদানা, ডাব সুমিষ্টআম। বেণামূল, শতমূলী, সুপ 
তরমুজ এবং যাবতীয় শীতল দব্য। দাহে তিক্ত দ্রব্য হিতকর। 

অঅগহ্য- আগ্নের দ্রব্য, রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম, ৫মথুন, ক্রোধ, চিন্তা, ঝাল, ক্ষার 

ইত্যাদি । জ্বর থাকিলে শীতল ক্রিয়া করা কর্তব্য নহে। 

ভঙ্গ শুন্ীদ ছিক্কি-ুভলা ॥ 

এএই রোগ বাতপ্রধান। ইহাতে দোষ সমুহ মনোবহ] ধমনী প্রাপ্ত হইয়া যনোবিত্রম 
উৎপন্ন করে । এই দোষ হৃদয় ও শিরোগত ; সুতরাং মাথায় এবং জদয়ে তৈলাত্যঙ্গ কর 

বিধেয়। এইরোগে দোষ কর্ভক মন দূষিত হয় বলিয়। মনের নানাবিধ বিকৃতি উপস্থিত 

হয় এবং তজন্যই ইহা মনোবিকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে । যদিও ইহা! দোষ মূলক, 
তথাপি মনোবিরুতিপ্রাধান্য হেতু দোষ প্রশমনে ব্যাধি প্রশমিত হয় না। এই জন্যই 
ইহাকে মানসব্যাধি বলিয়। নিদ্দেশ কর] হইয়াছে । 

মানসিক হুঃখে ও বিষতক্ষণেও এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। বুদ্ধিবিভ্রম. মান- 
সিক চঞ্চলতা', দৃষ্টির পর্য্যাকুলতা, কাতরত। হৃদয়ের শূন্যত। ও অসন্বন্ধ বাক্যকখন, সাধারণ 

উন্মাদ লক্ষণ। উর্ধগত (হৃদয় ও শিরোগত ) দোষ, মনের মত্ততা জন্মায় বলিয়া ইহার 

নাম উন্মাদ । লক্ষণদ্বার৷ বাতাদিতেদ নিণ'য় করিরা, ওষধ বিভাগ পূর্বক ইহার চিকিৎসা! 

করিবে । দোঁষজউন্মাদ ব্যতীত. ভূতোন্মাদ নামে আরও -একটী স্বতন্ত্র উন্মাদ আছে। 

বাতোন্মাদে__ন্সেহছপান ( কল্যাণকত্বতাদি) এবং বিরেচন করান কর্তব্য। অপন্মার 
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চিকিৎসাতে । ষেষে য উষধ কবিত হইবে অবস্থাবিশেষে সেই সেই ওঁধধ উন্মাদেও প্রয়োগ 
করিবে। পুরাতন দ্বত উন্মাদের শ্রেষ্ঠ প্ধধ। সাধারণতঃ এক বৎসরাতীত ঘ্বতকেই 

পুরাতন ঘ্বত নল! যায়; কিন্তু দশ বৎসরাতীত লাক্ষারসনিত ত্বতই যথার্থ পুরাতন । 

উন্মাদের দ্বত, পুরাতন দ্বত দ্বারা পাক করিবে ” শ্বেতসর্ষপচুণণসহ পুরাতন ঘ্বত লেহন 

করিলে বা কেবল পুরাতনঘ্বত পান করিলেও উন্মাদ নষ্ট হয়। মধুযুক্ত কোমল তাল- 

শাখার রস বা কেবল তালশাখার রস পান কাঁরলে বাতজ উন্মাদ নষ্ট হয়। উন্মাদ রোগীর 

অভ্যঙ্গে সর্ষপ তৈল শ্রেষ্ঠ । আোতঃবিশুদ্ধির নিমিত্ত এবং উদ্বেজনার্থ রোগীকে সর্ষপ তৈলাক্ত 

করিয়া বন্ধন করতঃ রৌ্রে উক্তানভাবে ( উদ্ধমুখে ) রাখিবে । এই ক্রিয়া দ্বারা অনেক 

সময় রোগ আরোগ্যও হইয়। থাকে । শ্বেতসর্ষপ. বচঃ হিং. নাটাকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, 

ত্রিফল।, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফটকীর ছাল, প্রিকটু,প্রিয়ঙ্ু'শিরীষফল. হরিদ্, দারুহরি্রা. 

ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া /* আন মাত্রার সেবন করিলে নানাবিধ উন্মাদ প্রশমিত হয়। 

এই সকল ধ্রব্যদ্বার৷ গব্যত্বত গোমৃতে পাক করিয়। পান করিলেও উপরি লিখিতবৎ 

ফললাভ হইয়া থাকে । অবস্থাভেদে তাড়ন. তক্ষন ত্রাসন. দান, সান্ত্বনা, হর্ষণ. ভয় ও 

বিস্ময় ক্রিয়া্থার মন প্ররুতিস্ত হওয়ায় উন্মাদ প্রশমিত হইয়া থাকে । কাম, শোক, 

তয়, ক্রোধ. হর ও লোভজনিত উন্মাদে পরম্পর বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত 

হইতে দেখা যায় । বিপরীতক্রিয়া যথা_কামোন্মীদ হইলে, ভাহাকে সতত তৎবিপরীত 

ক্রোধ ব৷ ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্ররুতিস্থ করিবে ইত্যাদি । ইষ্টবস্থ নাশজনিত উন্মাদে তৎ- 
সদৃশ দ্রব্যদান, সাম্্বন৷ বা আশ্বাস ঘ্বার| উহা! প্রশমিত করিবে । বাতপিত্তপ্রধান উন্মাদে 

ল্গীরকল্যাণ ঘ্ৃত, মহাকল্যাণক ঘ্বত উপকারী । ইহা কেবল বাতোন্মাদেও 

প্রযুক্ত হইয়া থাকে । চৈতসঘ্বত দ্বারা মনোদোষ নিবারিত হয় । ইহা ব্যাধিবিপরীত ও 
প্রভাবসম্পন্ন বলিয়। সব্বপ্রকার উন্মাদেই প্রয়োগ কর। যায়। বাতোন্মাদে ইহ? বিশেষ 

হিতকর। অপন্মারের মহাচৈতসঘ্বতিও উন্মাদে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহা 
প্রভাববশে উন্মাদ ও অপন্মার প্রশমক। ব!তশ্মৈক্মিকউন্মাদে মহাপৈশাচিক ঘ্বুত 

ব্যবহার করিবে। শিবাঘ্ধত বাতোন্ম।দের উৎকুষ্ট বধ : কিন্তু ইহা আজকাল প্রস্তুত 

বা ব্যবহ্ধত হয় না। বাতোন্মাদে কা বাতপিভ্োন্সাদে বিষ্তৈল, বৃহগবিষুতৈল, 
মহাবিষ্ণতৈল, নারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, 
হিমসাগরতৈল এবং কেবল বাতোন্সাদে মহাবলাতৈল, মাধবলাদিতৈল ও 
শ্রীগোপালতৈল অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হয়। কফপ্রধান উন্মাদে পঞ্চগব্যঘ্বত, 

ব্রাহ্মীঘ্বত, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ও বায়ুচ্ছায়াস্ুরেন্দ্র তৈল ব্যবহার করিবে। 

বায়ুব! পিলপ্রধান উন্মাদে চিস্তামণি চতুন্মূখ ভ্রিফলাতিজান জল ও মধুসহ এবং 
বুহৎবাতচিস্তামণি উক্ত অন্ুপাঁনসহ ব্যবহার করিবে । কফাধিক উন্মাদে__ 

ব্রেলোক্যচিস্তামণি ও চিস্তামণি এব্রাঙ্গীস্থাকের রস প্রভৃতিসহ ব্যবহার করিবে। 
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সদ্ধার্থকচূ্ণ সারস্বতচূর্ণ, উন্মাদগজান্ুশ ও কৃষ্চতু খ কফসহস্ষ্ট উন্মাদে 
প্রয়োগ করিবে। ক্রিকত্রযাদিলৌহ প্রভাববলে সমস্ত উন্মাদেই ফলপ্রদ। 
চতুভূ্জরস অবস্থাবিশেষে বাতক্রউন্মা্দে এবং কফবাতজ উন্মাদ ব্যবহৃত হইতে 

পারে। এই ধধ নানাবিশ কম্প ও ক্ষয় নিবারক | চটক শাবক দ্বার! ছুপ্ধ পাক করিয়। 
সেই দুগ্ধ পান করিলে উন্মাদ উপশমিত হয় । প্ররুতিস্থ অবস্থায় চটক মাংস সেবন করিলে 

উন্মাদ উৎপন্ন হয়। স্ুতরাং উহা! উন্ম/দরোগী ভিন্ন অন্য কেহ সেবন করিবে না। শ্বেত 

অপরাজিত মূল, ত'লোদক সহ পেষণ করিয়া দ্বত সহ নস্ত লইলে ভূতাবেশ নষ্ট হয় । 

ভূতোন্মাদে মহাপৈশাচিকপ্বত, মহাচৈতসঘৃতি ও ভূতাঙ্থশেরম ব্যবহার 
করিবে । ধুস্তর মূলাদি সেবনে উন্মস্ততা উপস্থিত হইলে. তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। 
বমনে উহা নির্গত না হইলে, পুরাতনর্তেতুল ( অভাবে- নৃতনত্েতুল ) 
গোলা ২০ বাটী পান করাইবে এবং শতধৌত পুরাতন দ্বত মাথায় মালিশ 
করিয়া ২৩ শত কলসী জলধারা স্নান করাইবে এবং তৎপর নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে । 

চিন্তামণিচতুর্্দখ 'ও হিমসাগর তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা রোগীর শলীতলতা৷ সম্পাদন 
কর! কর্তব্য । “স্ুশ্রতের” মহাকল্যাণ ঘ্বত ও “ভাব প্রকাশের” মহাচৈতসঘৃত উন্মাদ ও 

অপম্মারে ব্যাধিবিপরীত হেতু লিখিত হইল । ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিমলতা এবং ধাতুর 

প্ররুতিস্বতাই, অপগত উন্মাদের লক্ষণ । উন্মাদ বহুদিনের পুরাতন হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য 

হয় না। ত্রিদোষজ উন্মাদ অসাধ্য । শ্নৈক্মিক উন্মাদে নস্তক্রিয়। দ্বারা শ্রেম্সা নির্হরণ করা 
উচিত | 

আজকাল অনেক তরলমতি অল্পবয়স্ক যুবক. কুসংশ্রব দোষে গোপনে গাঁজা সেবন 

করিয়া পরিণামে উন্মাদগ্রস্ত হয় । এই শ্রেণীর উন্মাদ আজকাল বিরল নহে । অনেক 

সময় এইরূপ রোগীদিগের অভিভাবকদিগকে রোগী গাজা সেবন করে কি না, আমর! 
জিজ্ঞাস! করিলে, তাহারা! আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রোগীর চরিত্রের প্রশংসাই করিয়া- 

থাকেন এবং রোগীও কিছুতেই এই দোষ স্বীকার করে না; কিন্তু পরে জানা যায় 
যে রোগী অপরিমিত গঞ্জিকাসেবী। এইরূপ. অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত বীর্য্যস্থলনের 

জন্ঠও অনেকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় রোগীর এই সকল দোষ আছে 
কি না. তাহা অতিগে'পনে অনুসন্ধান করিয়া. দোষ থাকিলে অতি ধীরভাবে তাহা পরিহার 

করাইতে চেষ্টা করিবে । ইহাতে বাতপ্রধান শিরোরোগের ন্লিগ্ধশীতল ওঁধধাদি 

ব্যবহার করাই বিধেয়। এইপ্রকার উন্মাদ রোগীর অভ্যাসদোষ দুর করিতে না৷ পারিলে 

রোগ কর্দাচ আরোগ্য হইবে না। 
সবলিন্বন্ল্যাশ ভ্রতি। 

পুরাতন দ্বত /৪ সের, কক্কার্থ-__রাখালশ*শামূল, ব্রিফল1, রেণুক. দেবদারু, এলবালুক. 

শালপাণি, তগরপাছুকা, হরিদ্রা, দারুহরিজর "অনুস্তমূল, শ্তামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎ্পল, 
১৮ 
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এলাচি, মজিষ্ঠা, দক্তী, দাড়িমখোসা, নাগকেশর, তালীশপত্র; বৃহতী, মালতীফুল. বিড়ঙ্গ, 

চাকুলে, কুড়. কদন্ব, পন্কাষ্ঠ. প্রত্যেক ২ তোলা, জল /৮ সের. ছুপ্ধ ১৬ সের । এই ঘ্বতকে 

কেবল ১৬ সের জল দ্বারা পাক করিলে পানীয়কল্যাণ ঘৃত বলে। মাত্র ॥* তোল! । 

হপ্ধ সহ সেব্য। 

স্খহান্ুভনাা শন মতি । 

পুরাতন ত্বত /৪ সের, ক্ষীরকল্যাণত্বতোক্ত শালপাণি প্রসভৃতি ২১্টী দ্রব্যের কাথ 

১৬ সের, একবার প্রন্থতা গাভীর ছুপ্ধ ১৬ সের. কন্ধার্থ__চাকুলে, বরবটী, মাষকালাই, 
কাকোলী, আলকুশীবীজ, খদ্ধি ও মেদ মিলিত /১ সের । মাত্রা ॥* তোলা । অগ্নুপান-_ 

ছুপ্ধ। ইহাতে সর্বপ্রকার উন্মাদ নষ্ট হয়। 

চৈক্জ্লচ্্রভভ । (ব্যাধিবিপরীত ) 

পুরাতন স্বত /৪ সের. ক্কাথার্থ-_গান্তারী ভিন্ন দশযূল. রান্না, এবগমুল, তেউড়ী, বেড়েলা', 

ুর্বা, শতমুলী প্রত্যেক ১৬ তোলা, জল ৬৪ দের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্থ_ক্ষীরকল্যাণ 
ঘ্বতোক্ত রাখালশ' শ! প্রস্থতি যথোক্ত মানে প্রযোজ্য । মাত্র! ॥* ভোলা হইতে ১ তোলা । 

অন্থপান--ছুষ্ধ | 

হহা6পশ্ণাচিনক ঘনভ। 

পুরাতন ঘুত /৪8 সের. কন্বার্থ__জটামাংসী,. হরীতকী. ভূতকেশী, কুস্তাড়,লত, 
আলকুণীবীজ, বচ, বলাড়ুমুর. জয়ন্তী. ক্ষীরকাকোলী. চোরপুষ্পী, কট কী, আমলকী, চামার- 
আলু, মৌরী. শুল্ফা. গুগ গুলু শতমূলী, ব্রান্দী, রাঙ্গা, গন্ধভাদালিয়, বিছ্ুটীপাতা, শালপাণি 
মিলিত /১ সের ; জল ১৬ সের । ইহতে বাতক্গ ও কফজ উন্মাদ এবং অপন্মার ও ভূতোন্াদ 

নষ্ট হয়। 

শ্পশিা মভি। 

পুরাতন ঘ,ত /8 সের, ক্কাথার্থ__শ.গালের মাংস ৬। সের, জঙ্গ ৩২ সের, শেষ /৮ সের, । 

দ্রশমূল ৬। সের, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের । ছুগ্ধ /৮ সের, কন্ধার্থ__যষ্টিমধুং মঞ্জিষ্ঠাঃ কুও, 

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ত্রিফল।. বৃহতী. তগরপাছুকা. বিড়গ্গ. দাড়িম, দেবদারু, দস্তী রেণুক, 

তালীশপত্র. নাগকেশর. শ্বামালতা. র।খালশ' শা, শালপ।ণি, প্রিয়ঙ্গু মালতীফুল, ক।কোলী, 

ক্ষীরকাকোলী. উৎপল. হরিদ্রা, দারুহরিদ্র।, অনন্তমূল, মেদ, এলাচি, এলবালুক ও চাকুলে 

প্রত্যেক ২ তোল।। পু | 

শ্মহা্তভষ্ন সলভ । 

পুরাতন ঘ্বত /৪ সের, কন্কার্থ-_শণবীজ; তৈউড়ীমুল, এরগওমুল, দশমুল, শতমুলী, 

বাক্স, পিপুল, প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৯ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্থ _ভুমিঃম্মাু, 
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মেদ, ) মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ষ্টিমধু, চিনি, 1 পিিখেজুর, রঙা, শতমূলী, 
যুঞ্জাতক্, ( অভাবে তাল মস্তক ) গোক্ষুর, রাখালশশা প্রভৃতি চৈতসত্বতৈর কক্বদ্রবা 
মোট মিলিত /১ সের । 

ব্রাহ্মীঘত। 
ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ সের। কক্ার্থ_বচ, কুড়, শঙ্খপুষ্পী মিলিত /১ সের। 

পুরাতন ঘুত /৪ সের। 

স্নাক্স্ম্রক্ত চে গা । 

কুড়, অশ্বগন্ধ।, সৈম্ধব. ঘমানী, জীরা. রুষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি, শঙ্খপুষ্পী, প্রত্যেক 

সমভাগ, বচ সর্ধসমান। ব্রাঙ্গীশাকেররসে তিনবার ভাবনা দিয়! /* আনা মাত্রায় 
ব্যবহার করিবে । অন্ুপান-_ ত্বত ও মধু । ইহাদ্বারা মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। 

ভল্মাদে গঙক্াুপ্ণ। 

পারদ, ধুতুরাপাতার রসে. বামুনহাটার কাথে ও শোধিত কুঁচিলার কাঁথে যথাক্রমে 

প্রত্যেকের পৃথক পৃথক তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, তুল্য পরিমাণ গন্ধকসহ কজ্জলী 
করিয়া কিঞ্চিৎ জলদ্বার। মর্দন করতঃ পিগাকার. করিবে । পশ্চাৎ বিন্নুকে ভরিয়। 

পুটপাক বিধানে লঘ্বপুটে পাক করিবে । পরে উহার সহিত পারদের তুলাভাগ শোধিত 

গন্ধক, ধুস্তরবীজ. অত্র ও বিষ £ প্রত্যেকে ) দৃঢ় মর্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে। 

অন্থুপান_ শুঠচুর্ণ ও মধু। 

ভিক্কত্রস্্ীছি লেপীহ। 

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ ও জীবনীয়দশক প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্বসমান লৌহচুর্ণ সহ 

৩। ৪ রতি বটী করিবে । ইহাতে উন্মাদ, অপস্যার ও বাতব্যাধি নষ্ট হয় । ইহ] ব্যাধি- 

বিপরীত ওষধ। 

“ চতুত্ড় জা লিস্ন। 

রসসিন্দর ২ ভাগ, ন্বর্ণভ্ম, কন্ত,রী, হরিতাল, মনঃশিল৷ প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বৃত- 

কুমারীরসে মর্দনাস্তে এরগুপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশিমধ্যে ৩ দিন স্থাপন করতঃ 

২ রতি বটী করিবে । অন্ুপান-_ত্রিফলাভিজান জল ও মধু । ইহাদ্বারা নানাবিধ উন্মাদ 
অপম্মার, জ্বর, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, কাস ও ক্ষয় নষ্ট হয়। ইহ] উন্মাদের 

শ্রেষ্ঠ গুবধ। পু । 

শুত্তাহ্কযপ্ আঙস্ন। 

পারদ, লৌহ, তাত্র,মুক্তা, অত্র প্রত্যেক ১ তোল, হীরক ।* চারি আনা মনঃশিলা, 
গদ্ধক, হরিতাল, শোধিতত,তে, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেনা, সৌবীরাঞ্জন, পঞ্চলবণ প্রত্যেক 
১ তোলা ভূগরাজ, চিতে ও মনসারসে যর্দন করিয়া গজপুটে পাক করতঃ ২ রতি বটী 
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করিবে । অন্থপান-_আদারস। ওঁধধ সেবনান্তে “দশমূলকবায়ে” পিপুলচুর্ণ 1০ সিকি 
তোলা! প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে এবং তিক্ত অলাবুর স্বেদ দ্রিবে। ইহাতে তীক্ষ ও 
রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ করা অন্ঠায়। কটুতৈলের অত্যঙ্গ ইহাতে বিশেষ হিতকর | কেহ২ এই 
গুঁধধে অত্রস্থানে রৌপ্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 

মহাকল্যাণ ঘৃত | ( হুশ্রুতের ) 

পুরাতন দত্বত /৪ সের, ছুপ্ধ ১৬ সের. কন্ধার্থ--বিড়ঙ্গ, ত্রিফল।, মুতা. মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম. 

উৎপল. শ্ঠাষালতা, এলবালুক- এলাচি. চন্দন. দেবদারু. বালা, হরিদ্রা, কুড়, শালপাণি, 

অনস্তমূল. হরেণুক, জিৎ. দস্তী, বচ. তালীশপত্র. নাগকেশর. মালতীপুষ্প, জীবক, ধবভক. 

মেদ, মহামেদ, খদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মিলিত /১ সের। 

মহাচৈতস ঘৃত। ( ভাবপ্রকাশের ) 
পুরাতন ঘ্বৃত /৪ সের, ক্কাথার্থ__দশমূল, রানী, সাদাতেরেওা মুল, তেউড়ীমূল, 

বেড়েলামূল. মূর্বামূল, শতমূলী প্রত্যেক /॥ সের, জল ৩ মণ/৮ সের, শেষ ৩২ সের। 

কক্ধার্থ- রাখালশ শামূল. ভ্রিফলা, রেণুক, দেবদার, এলবালুক, শালপাণি, অনস্তমূল, 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, নীলোৎ্পল, এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা. দস্তী, দাড়িম. 
নাগকেশর, বিডঙ্গ, কুড়, অগ্নিপত্রী, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ. তালীশপত্র, বৃহতী, নৃতনমালতী- 
পুষ্প প্রত্যেক ২ তোলা । জল ১৬ সের। ইহাতে নানাবিধ উন্মাদ ও অপম্মার নষ্ট হয়। 

উল্মাদিহল্্র তল । (ব্লাত্তোন্াঁছে ) 

তৈল /৪ সের. বরুণপত্র রস /৪ সের । যথাবিধি পাক করিয়। মাথায় মালিশ করিবে । 

এই ওষধ কোনও পুস্তকের নহে. কিন্তু ঘৃষ্টফল বিধায় লিখিত হইল। ইহা উৎকৃষ্ট 
গুঁষধ। 

মহাচৈতস তৈল। 

তৈল /8 সের, শতমুলীর রস /৮ আটসের- ছুপ্ধ /৮ সের। ক্বাথার্থ-_শতমুলী, 
দশমূল, শটা, শ্বেতবেড়েল মূল, এরগুমূলঃ নাট!করঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, নীলবীন্টি, 
গন্ধভাদালিয়া, পালিধামান্দার, শ্বেতপুনর্ণবা ও গুড়,চী মিলিত ১২॥ সের, জল ১1৪ সের, 
শেব।৬ সের । ক্কাথার্থ-_শ্বেতপুনর্ণবা. বচ, দেবদারু। নালুক1: শ্বেতচন্দন, অগুরু, শৈলজ, 
তগরপাছুকা, গেঠেলা, মুগানী, মাবানী, মৌরী, কুড়, এলাচি, জটামাংসী. অশ্বগন্ধা, 
সৈষ্ধব, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, যব, খাটাশী প্রত্যেক পদ একছটাক। ইহাতে 
উন্মাদ, অপন্মার, যুঙ্ছী প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এইতৈল ক্ষিপ্শীতল, বাযুনাশক, 
মন্তিঞ্ধের হিতকর ও যনস্থে্যসম্পাদক । ' 
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সাভ্র স্ব । 

চোতড়া পাতার চুর্ণের নস্ত লইলে কফ প্রধান উন্মাদ আরোগ্য হয়। ইহাতে মাথা 
হইতে শ্লেম্মাসমূহ নির্গত হইয়া থাকে । এই ওধধে তীব্রবেগে বহুবার হাচি হয়। সুতরাং 

ইহ] হুর্বল রোগীকে ব্যবহার করাইবে না। এই নস্ত কেবল উন্মাদের জন্যই ব্যবহার্য । 
অঞ্পখা--বিরুদ্ধ ভোজন, মছ্যপান, উষ্ণ বা তীক্ষুবীর্ধ্য দ্রব্যভক্ষণ, পত্রশাক, 

করোলা. তিজঞগ্রব্য. মৈথুন. রাত্রিজাগরণ, ক্রুরকর্খ্ম, নিদ্রা ও তৃষ্ণা প্রভৃতির বেগধারণ, 

চিন্তা, গুরুপাকদ্রব্য সেবন. ব্যায়াম, খেসারি বা! মটরের ভাল. উদ্বেগ ইত্যাদি । 

অভঞ্প জগ্পস্যাল্জ্র ভিন্কিলুহলা £ 
উন্মাদের শ্ঠায় অপন্মারেও মন দূষিত হয়। দোষ দৃষ্তের সমানতা৷ হেতু. উভয়ের 

চিকিৎসাও প্রায় একপ্রকার । স্বুতরাং উন্মাদের ওউষধও অবস্থা বিশেষে ইহাতে প্রয়োগ 
করা হয়। এই রোগ হঠাৎ স্বতির অপগম হয়, এজন্য ইহাকে অপম্মার বলে। ইহাতে 

অকম্মাৎ অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ হইয়। জ্ঞানশৃন্ঠ হয় । নেত্র বিকৃতি ও হস্ত পদা- 
দির বিক্ষেপণ ক্রিয়াই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগের রূপাবস্থায় অধিকাংশ 

স্থলেই, মুখে ফেনোদৃগম দুষ্ট হইয়া থাকে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্বক্ষণে 
যথন অন্ধকার দর্শন হয়, তখন রোগীর কগ্গ হইতে একপ্রকার বিকৃত স্বর বহির্গত হয় 

এবং অন্ধকার দর্শনের পরেই তয় উপস্থিত হইয়া জ্ঞানলুপ্ত হইয়! থাকে ; কিন্তু ইহ] সর্বত্র 
দৃষ্ট হয় না। এইরোগ বাতপ্রধান হইলেও পিত্তাদির অগ্নুবন্ধ থাকিলে. চিকিৎসার 
প্রতেদ হইয়া থাকে । ইহাতে বায়ুপ্রশমনার্থক্রিয়। সর্বত্রই অবলম্বনীয়। ইংরেজী ভাষায় 

এই রোগকে হিষ্টিরিয়া বলে। 
গুধের মাংস ভক্ষণ করিলে উন্মাদ হয়। গোমুত্র দ্বারা সজিনাছাল ও শ্বেতসর্ষপ 

পেষণ করিয় প্রলেপ দিলে কফপ্রধান অপম্মার নষ্ট হয়। বচচুর্ণ অপন্মারে বিশেষ 
ফলপ্রদ। ইহার ৩1৪ রতি মধুসহ প্রত্যহ সেবন করিয়া ছুগ্ধান্ন ভক্ষণ করিলে 
এইরোগ প্রশমিত হয়। রোগীর হৃৎকম্প, চক্ষুবেদনা, ঘর্দম ও হস্তাদির 
শীতলত। থাকিলে. উন্মাদো ক্ত মহাঁকল্যণকঘ্বত ও দশমূুলেরকষায় বিশেষ উপকারী । 

এইরোগে পঞ্চগব্যত্বতি ব্যাধিপ্রত্যনীক ওষধ। ইহাতে মহাচৈতসঘ্তও বিশেষ 

ফলপ্রদ। পিক্তপধান অপন্মারে বিদাধ্য।দি ঘ্বৃত প্রয়োগ করিবে । কফপ্রধান অপনম্যারে 

পলক্কষাগ্যতৈল বিশেষ উপকারী । চতুণ্ডণ ছাগমৃত্রে সর্পতৈল পাক করিয়া তাহার 
অভ্যঙ্গ করিলে যাবতীয় অপ্রম্থার আরোগ্য হয়। ইহা! যোগবাহী গুঁধধ। ছাগমৃত্র বা 

ছাগমাংসের উল্লেখ হইলে কদাচ ছাগীর মৃত্র বা মাংস গ্রহণ করিবে না। কারণ-_“কুন্ধুটী 
ময়ূরী ছাগী বীধ্যহীন। স্বতাবতঃ? । অপন্থারীর পক্ষে গোময়ের ন্বেদ এবং গোমুত্রে 
স্নান হিতকর। নিসিন্দা বৃক্ষের উপরে যে পরগাছ। হয়, তাহার নস্য গ্রহণ করিলে 

অপম্মার নষ্ট হয়। এইব্যাধি অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীঃলাকে দ্ৃষ্ট হইয়া থাকে । পারাভ্ 
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( অভাবে-রসসিন্দুর ) প্রয়োগ সর্বাপস্মার নাশক। কফপ্রধান অপন্মারে বাতকুলাস্তক, 

বা! চণ্ডভৈরব ব্যবহার করিবে । এইরোগে ব্রাহ্ষগী শ্রেষ্ট ওউধধ। বাতপ্রধানে চতুম্মুথি, 

চিন্তামণিচতুন্মুখখ প্রতি উন্মাদৌজ ওঁধধ প্রয়োগ করিবে । পি্তপ্রধানে 

বৃহৎ্বাতচিস্তামণি, যোগেক্দ্ররস প্রভৃতি প্রযোজ্য । উল্মাদোক্ত অন্যান্য ওষধও 

অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে । সাধারণতঃ চতুম্ম্রথ ও ব্রিলোক্যচিস্তামণি 

এই রোগের উৎকৃষ্ট ওষধ। মনোবিকারের সিদ্ধার্থকাদিচুর্ণ গোমুত্রে পেষণ করিয়! 

প্রলেপ দিলে বিশেষ ফললাত হয়। ব্যাধির বেগের পূর্বে রোগীকে অন্যমনস্ক রাখিতে 

চেষ্টাকরিবে। এই সমস্ত ক্রিয়ায় কৃতকার্য্য না হইলে মদ্যদ্বারা বেগের পূর্বে জ্ঞানশৃন্ট 
করিবে । 

অপস্মারের মুষ্টিযোগ যখা_ গোলাপ ফুল /* আনা, মিশ্রি চুর্ণ %* আনা, 
কপ্ূুর ।* আনা. বটা /* আনা । ছুগ্ধ বা মাখনসহ সেব্য 

বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘত । 

কথার্থ_দশমূল, ত্রিফল।. হবিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুটজছাল, ছাতিমছাল, আপাং, বননীলমুল, 
কট্কী, শোণালুমজ্জা. খোক্সাড়ুমুর, কুড়. ছুরালভা প্রত্যেক ২ পল. জল ৬৪ সের, শেষ 
১৬ সের, গোছুদ্ধ /৪ সের. গোমুত্র /8 সের, গোময়রস /8 সের, অম্নদধি /৪ সের, 

পুরাতন ঘ্বত /৪ সের। গোমুব্র. গোময়রস, অযনদধি ও হুগ্ধ্বারা যথাক্রমে পাক 

সমাধা করিবে । কঙ্কার্থ__বামুনহাঁটী, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল হিজলফল, 
গজপিপুল, অড়হর, মুর্ধামূল, দস্তী. চিরতা, চিতেমূল, অনস্তমূল, শামালতা, গন্ধতৃণ, 
বনযমানী- কাঠমল্লিক।। প্রত্যেক ২ তোল।। ইহাদ্বারা নানাবিধ অপন্মার, অর্শঃ ও 
কামলারোগ আরোগ্য হয়। 

শি শি 

লিলদশ্েরাছি আন । 
পুরাতন ঘ্বত /8 সের- ভূমিকুম্মা্ড রপ ১ মণ ৩২ সের ; কন্কার্থ _যষ্টিমধু /১ সের । 

০সভলল্লহজ্মান্য ভিল। 

তৈল /৪ সের ; ছাগমৃত্র ১৬ সের ? কলার্থ-_গুগ গুলু. বচ, হরীতকী, বিছুটী, আকন্দ, 

সর্ষপ, জটামাংসী. হরীতকী, ভূতকেশী, গন্ধরাঙ্গী, হিং. চোরপুষ্পী, রসোন. জলজবষ্টিমধু দস্তী. 

কুড়, গৃধাদি মাংসাশী পঙ্গীর বিষ্টা মিলত /১ সের। 
আরতি -্৪স্ম প্রন্জোগ।, 

রসসিন্দুর ২ রতি, শঙ্খপুম্পী, বচ, ্রাহ্গী, কুড়, এলাচি ইহাদের ক্কাথ সহ পান করিবে। 
শলাতিন্বুচললা কন্বত। 

কস্ত,রী, মনঃশিলা. নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধকঃ জায়ফল, এলাচি ও লবঙ্গ । জল 

বার! যর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে'। অনুপান- ব্রাঙ্গীরস বা বচচুর্ণ। 
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পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাত্র, রসাঞ্জন. মনঃশিলা. হরিতাল, গোমুত্রে পেষণ করিয়া, 
দ্বিগুণ গন্ধক সহ লৌহ পাত্রে পাক করিবে । মাত্রা২ রতি। অন্ুপান-__ব্রাঙ্গীরস | উঁধধ 

সেবনান্তে_হিং সচললবণ ও কুড় গোমৃত্রে পেষণ করিয়া ঘ্বতসহ সেবন করিবে । 

অপথ্য- তৈল, মৎস্য, মাংস. ক্ষার, শুষ্ষদ্রব্য, চিস্তা, শোক. ভয়, ক্রোধ. অপবিত্র 
আহার, মছ্য. বিরুদ্ধতোজন, তীক্ষ, উষ্ণ, অস্ন ও গুরুদ্রব্য তক্ষণ, ক্ষুধা. তৃষ্ ও নিদ্রা প্রভৃতির 

বেগধারণ, একাকী জলে অবগাহন. পর্বতাদদিতে আরোহন, চ।লিতা ব্রাঙ্গী, বেথো ও 

সঞ্জিনাশাক ভিন্ন শাক ভক্ষণ । 

পথ্য-_ ছুগ্ধ, ঘ্বত. মিশ্রি, পুরাতন ত গুলের অন্ন. পটোলাদি তরকারী. মুগাদির ডাল, 
ব্রাহ্মী ও সজিনাশীক, মল নির্থরণ, অভ্যঞ্গ, শুচিতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি । 

ভঞ্প ল্রাভল্যাম্মি ছিল্ষফিলু লা ॥ 

অপন্যারের ম্তায় আক্ষেপকাদিবাতব্যাধি বিশেষের বেগ কর্তৃত্ব হেতু অপন্মারানস্তর 

বাতব্যাধি চিকিৎসা লিখিত হইয়। থাকে। বায়ুজনিত যে অসাধারণ ( আক্ষেপকাদি ) 
ব্যাধি, তাহাকেই বাতব্যাধি কহে । অসাধারণ ব্যাধি অর্থাৎ অণীতি প্রকার বাতনানাত্মজ 

আক্ষেপকাধি ব্যাধি। বাতব্যাধি অত্যন্ত কষ্টদায়ক পীড়া । অতিরিক্ত মৈথুন. অত্যন্ত 

রক্তআাব, অতিরিক্ত ব্যায়াম. শোক ও চিন্তা, মল মৃত্রাদ্দির বেগ ধারণ উচ্চস্থান হইতে 

পতন, সাধ্যাতীত গুরুভার জিনীস উঠাইবার চেষ্টা, আঘাতপ্রাপ্তি ও উপবাসাদি ঘার! 

বায়ুকুপিত হইয়া এইব্যাধি জন্মিয়া থাকে । এইব্যাধিতে সাধারণতঃ বায়নাশক 

চিকিৎসা করিলেই সুফল পাওয়া যায়। পিম্ত বা কফসংস্ষ্ট বামুতে 

বাতব্যাধি অধিকারোক্ত বাতকফাপহ বা বাতপিত্তাপহ যে ওষধ আছে, তাহাই 
প্রয়োগ করিবে । তাহাহইলে বামুপ্রশমনার্থ স্বতম্ব ওঁষধধের আবশ্তক হইবে না। 
আক্ষেপকাদি বাতব্যাধিতে পিক্তকফান্ুবন্ধ থাকিলেও বায়ুরই অত্যন্ত প্রাবল্য হেতু, বায়ুই 

বিশেষপ্রকারে চিকিৎসনীয় । যদিও বায়ুর ন্যায় পিত্তের ৪০ প্রকার এবং কফেবর ২০ প্রকার 

অসাধারণ ব্যাধি আছে, তথাপি তাহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা অভিহিত হইবে না। যেহেতু. পিস্ত 

বা কফ রক্তাদি দৃষ্য পদার্ণে মিশ্রিত হইয়া, হরিদ্রাচুর্ণসংযোগবৎ্ বিশেষ ২ আকার ধারণ 
করতঃ অল্নপিত্(দি পুথক্২ নামে কথিত হইয়াছে । সুতরাং তাহার চিকিৎস। শ্বতন্ত্র ২ 
অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইবে। 

শুঠ, পিপুল ও মরিচ যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেম্মনাশক। হরীতকী, আমলকী 
ও বহেড়া যথাক্রমে বাম. পিস্ত ও কফহর। শু'ঠ-_বায় ও গ্লেক্স এবং পিগপ্পলী 

পিত্ত ও কফনাশক। হরীতকী কষায়রস হইলেও উষ্ণবীর্য্হেতু বাতনাশক, 
মলভেদক ও শুক্রশোষক এবং অতিযোগে ক্লৈব্যপম্পাদক ও বিষমজ্বর নাশক । ইহা 
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বায়ু ও েক্রনাশক । আমলকী অন্লতা হেতু__বায়ু মাবু্্যও শৈত্য হেতু-_পিক্তও রুক্ষকষায়ত 
হেতু-_কফনাশক । সুতরাং ইহ! ত্রিদোষক্্। বহেড়া কফপিস্তনাশক ! বেত্রাগ্র তিক্ত হইলেও 

বাতনাশক । অতএব দেখা যাইতেছে যে. কবায় হরীতকী, কটুস্ু'ঠ ও তিক্ত বেত্রাগ্র বায়ুতে 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে । এইরূপ বিবেচন৷ পুর্বক উপযোজ্জ বস্ত নির্ধারিত করিবে । বায় 
রুক্ষহেতু তৎবিপরীত স্নেহপদার্থ দ্বারা প্রশমিত হয় ; সুতরাং বাতরোগী তৈলাত্যঙ্গ, ঘ্বত 

পান এবং স্নেহ ভূয়িষ্ঠ আহার করিবে। ছুষ্ধাদি স্নেহ ভূয়িষ্ঠ দ্রব্য। বাত হরব্রব্যসাধিত 
তৈল, ঘ্বৃতাদির অভ্যঙ্গ ও পান, আশু বাধু নাশক । তৈলের মধ্যে মহামাষ ও দ্বতের মধে 

ছাগলাছ্যঘৃতই উল্লেখযোগ্য । ভদ্রদার্ববা দিগণ, বীরতরাদিগণ ও বিদার্যযাদিগণ 
বামুনাশক ; তন্মধ্যে ভদ্রুদার্ববা দিগণই শ্রেষ্ঠ । ইহাদের দ্বারা তৈলঘ্বতাদি পাক করিয়া বা 
কষায় প্রস্তত করিয়া প্রয়োগ করিবে । ইহাদের নানারূপ কল্পন] দ্বার! বায়ু প্রশমনার্থ যত্ববান্ 

হইবে । নানারপ কল্পনা | যখা__ভদ্রদার্বাদিগণেরকাথ ও কক্বদ্ধারা তৈল ব' ঘ্বত পাক, 
অন্লাদিসাধন, পানীয় বা অবসেচন জল প্রস্ত করিয়া বায়ুদমনার্থ প্রয়োগ করিবে । 

ভদ্রদার্ববাদিগণ | যথা__দেবদারু, তগরপাদুক, কুড়, দরশমূল, শ্বেতবেড়েল। মূল ও গোরক্ষ- 
চাকুলের মূলের ছাল। এপর্য্যস্থ বাযুপ্র“মনার্থ যত দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে. তন্মধ্যে 
বাতহরদ্রব্যসাধিত রুষ্ণতিলতৈলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে । 

পিজে-__দুর্ববাদিগণ ও কফে_আরগ্বধা দিগণ শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত গণ “বাগতটের” পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । কাহারও মতে, কফে-_স্থরসাদিগ ণ শ্রেষ্ট এবং আমাদের মতেও তাহাই 

যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বোধ হয়। বায়ু দষনার্থ বাহ্য উপক্রমের মধ্যে প্রায়শঃ অভ্যঙ্গ, স্বেদ ও প্রলেপ 

ব্যবহৃত হইয়। থাকে । তৈলাভ্যঙ্গের ন্যায় স্বেদও আশু বাতপ্রতিকারক | “চরকে” নানারূপ 

স্বেদ বণিত আছে; তন্মেধ্যে “নাড়ীস্বেদূ”, “তাপস্বেদ” “উপনাহস্বেদ”ও*দ্রবন্যেদ” উৎকৃষ্ট এবং 
উহাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে স্থানে দ্রব্যের উল্লেখ নাই তথায় 'ভদ্রদার্ববাঁদিগণ বা 

দুশমূল দ্বারা স্বেদ দিতে হইবে । শুদ্ধবাতে _ক্সিগ্চস্বেদ, কফে _রুক্ষম্বেদ ও বাতকফে-__ 

নিগ্ধরুক্ষম্বেদ প্রযোজ্য ৷ উক্ত ত্রিবিধ স্থল ভিন্ন, অন্য কোথায়ও স্বেদের ব্যবস্থা নাই। পরস্ত, 

বায়ু আমাশয়ে গমন করতঃ পীড়া উৎপাদন করিলে. অথবা! পক্কাশয়ে গমন করিয়া ব্যাধি 
জন্মাইলে, যথাক্রমে বাতে_ রুক্ষম্বেদ ও কফে _ন্গিগ্ষন্েদ বিধি । কিন্তু স্থান গুরু হহেতু এইস্থলে 
রুক্ষস্বেদানস্তর জিগ্ধস্বেদ ও নিগ্ধন্বেদানস্তর রুক্ষস্বেদ ও প্রযোজ্য । যেস্থলে অভ্যঙ্গ ও স্বেদ উভয়ের 

ব্যবস্থা হইবে, তথায় পূর্বে অভ্যঙ্গ ও মর্দন করিয়া পশ্চাৎ স্বেদ দেওয়া কর্তব্য । বামু__কুক্ষ 
ও শৈত্য ক্রিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং উঞ্ণ ও স্গিপ্ধ ক্রিয়ায় প্রশমিত হয়; সুতরাং এই রোগে 

কদাচ রুক্ষ ও শীতল ক্রিয়া কর্তব্য নহে । বাতরোপী সর্বদা'নির্বাত স্থানে অবস্থান করিবে । 

কষ্টবোধ হইলে. ভালবস্তানিল সেবন করা উচিত । যেরূপ বায়ূতে নিগ্ধো ক্রিয়। শ্রেষ্ট, 

তন্রপ পিতে__মধুর শীতল ক্রিয়া ও কফে রুক্ষোঞ ক্রিয়া প্রশস্ত । পিচ্ছিল দ্রব্য মাত্রেই 
বিশুদ্ধ বাযুনাশক | যথা-_-মাষকলাই, পুইশীক, চালিতা, ঘ্বৃতকুমারী, এরগুতৈল ইত্যাদি । 

কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্য কফবর্ধক বিধায় কফাম্গুবন্ধবাতে প্রযোজ্য নহে । যে সকল দ্রব্য বৃব্য, 
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তাহা উত্তেজক বিধায় আগ্নের় এবং যাহ) বৃষা, তাহা নিশ্চয়ই বলকর । যে দ্রব্য আগ্নের় ও 

বলকর, তাহ কখনই রুক্ষ হইতে পারে না সুতরাং বধ্যদ্রব্য মাত্রেই বাতহর | যথা-__ 

অশ্বগন্ধ! । চই-_আগ্নেয়, কিন্ত বলকর নহে ; পরন্ত ইহ। বলহাসক | শ্তরাং উহা বাতহৃর 

নহে। ইহা রুক্ষ ও আগ্নেয় বিধায় বাতশ্নেম্সনাশক । 

অঞ্প ০ক্কাম্ডজ্ ল্বাস্ভু চি্কি-৩লা 

যলক্ষান ”* আনা মাত্রার অথবা বজক্ষার বা ভাস্করলবণ *%* আনা 

মাত্রায় ঈবষদৃষ্জজলসহ সেবন করিলে কোষ্টস্থ বায় নষ্ট হয়। রোগীর উদরাময় 

থাকিলে, উক্ত উষধ প্রযোজ্য নহে । কারণ উহ1 ভেদক । স্্রতরাং তথায় গ্রহণীরো গণধিকা- 

রোক্ত ভল্লাতকক্ষার বা চিত্রকাদিগুড়িকা ব্যবহার করিবে । অবস্থাবিশেষে মহা- 

শঙ্খাবটী কা বৃহৎঅগ্নিকুমাররসও প্রমূক্ত হইতে পারে । বেদনাযুক্ত কোষ্টস্থ বায়তে 

বাতবিধবংসি রস এবং আনাহযুক্ত কোন্ঠস্থ বায়তে অভয়াগ্মোদক হিতকর। এই 

বায়তে এবং বিশেষতঃ পক্ষাশয়গত বায়তে স্লেহলবণ উৎরুষ্ট ফলপ্রদ। উহাতে এবং 

বাতস্ত বা বাতপিত্তজ শিরোরোগে নারায়ণতৈল, বিষ্ুণতৈল, বৃহৎবিষুণতৈল, 

মধ্যমনারায়ণতৈল ব1! মহানারায়ণতৈলের অভাঙ্গ হিতকর। কোষ্টস্থ এবং 
পক্কাশয়স্থ বায়তে বাতহরচিস্তামণি, চতুন্্ম,খ, চিন্তামণি -চতুম্্মখ, ও বুইহু- 

বাতচিন্তামণি উষধ বায়র অন্ুলোমনার্থ ত্রিফলাক্ললসহ বাবহত হইয়া খাকে। 

লীতিহজ্ ছিলজ্ভান্মন্পি। 

স্বর্ণ ॥* তোলা. লৌহ ১॥” তোলা. অন্র ২ তোলা, স্বর্ণ সিন্দর ৪ তোলা, মুক্তা. প্রবাল. 
শঙ্খভন্ম প্রত্যেক ২ ভোলা, ঘ্তকমারীরসে মদ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । মৌরী 
ভিজান জল ও মধুসহ সেব্য। 

লাভ টিলল্ুহহিন আচল । 

পারদ ১ ভাগ, অন্রভম্ম ২ ভাগ, কাংস্য ৩ ভাগ. স্বণমাক্ষিক ৪ তাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, 

হরিতাল ৬ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য এরগ তৈলে সপ্তাহকাল মর্দন করিবে । পরে কাগজি- 
লেবু দ্বারা মর্দন করিয়। গোলক ঝরিবে। * তদনন্তর তিলবাটা দ্বার৷ অন্ধাঙ্থল পরিমিত পুরু 
করিয়া গোলকের উপরে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করণানস্তর দ্বাদশ প্রহর বালুকামন্ত্ে 
পাক করিয় শীতল হইলে. ওঁধধ উদ্ধত করিয়] সুক্চুর্ণ*ণকরতঃ ২ রতি মাত্রায় প্রয়োগ 
করিবে । অন্ুপান-_বেদানারস, ত্রিফলাজল ইত্যাদ্দি। ইহাতে উদরের বেদনা, শুল. 
আনাহ, আমদোষ ও গ্রহণী প্রভৃতি আরোগ্য হয়? | 

রি 
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অঅভ্ডন্সান্য স্লো দেক্কি । 

হরীতকী, পিপুলমূল, মরিচ. শু'ঠ, দারুচিনি, তেজপাত, পিপুল, মুত, বিড়ঙ্গ আমলকী 
প্রত্যেক ২ তোলা, দশ্তীমূল ৬ তোল চিনি ১২ তোলা, তেউড়ীমূল চুর্ণ ১৬ তোলা, মধু দ্বার 

মর্দন করিয়া মোদক করিবে । ॥* তোল! মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতল জল সহ ব৷ ছুদ্ধ সহ 

সেব্য। অধিক মলভেদ হুইলে, গরমজল পান করিবে । ইহা বিরেচক। সুতরাং 

কোষ্ঠস্থ উদ্াবর্তবায়ুতে বিশেম ফলপ্রদ । 

হেল্বহালম্লব্পী। 

ন্নহীকাণ্ড, ( মনসাসীজ ) পঞ্চলবণ ও বার্তাকু ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ করিয়। 

স্বত, তৈল, বসা ( চর্ধ্বি) ও ছাগমজ্জ! দ্বারা উত্তমরূপে মদ্দন করিয়! নূতন মুগ্নয়পাত্রে 
স্থাপন পূর্বক মুখ বদ্ধ করিয়া, ঘুটে দ্বারা গজপুটে পক করিবে । এই ওষধ কোষ্ঠবল 
বিবেচন। পূর্বক, %ৎ ছুই আন! হইতে মাত্রা করিয়া আবগ্তক মত ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া 

প্রয়োগ করিবে । 

মাল্রাণম্প তেল । 

তিলতৈল /1৬ সের, কাথার্ণ_ বিল্বমূলের ছাঁল, গণিয়ারী ছাল, নাওসোণা, পারুলছাল, 
পাঁলিধাছাঁল, গন্ধতাঁদালিয়া, অশ্বগন্ধ। বৃহতী, কণ্টকারী. বেড়েলামুল, গোরক্ষচাকুলে. 

গোক্ষুর, পুনর্ণবা, প্রত্যেক দশ পল, জল ৪ ড্রোণ (৬৪ সেরে ১ প্রোণ ) শেষ ৬৪ সের। 

কন্ধার্থ-_শুল্ফা, দেবদাকর, জটামাংসী. শৈলজ, বচ. রূক্তচন্দন. তগরপাদ্বকা, কুড়, এলাচি, 

শালপাণি, চাকুলে. মুগানী. মাষাণী, রাঙ্গা, অশ্বগন্ধ, টৈন্ধব- পুনর্ণবা, প্রত্যেক দুই পল। 

পাকার্থ শতমূলীর রস 1৬ সের, ছাগ অথবা গব্যদপ্ধ ৬৪ সের । ইহা মালিশ করিলে 
কোষ্ঠস্থ, পক্কাশয়গত, বস্তিগত এবং শিরোগত বায় প্রশমিত হয়। বাভপ্রধান জীর্ণজ্বরেও 

ইহ প্রযুক্ত হুইয়] থাকে । 

হ্বল্যন্নমাল্াস্্শ ৫ভল। 

তিলতৈল ৩২ সের, ক্কাথার্থ_বেলছাল, অশ্বগন্ধ1, বৃহতী, গোক্ষুর, নাওসোণা, 

বেড়েলা, পালিধাছাল, কণ্টকারী, শেতপুনর্ণবা, গোব্রক্ষচাকূলে, গণিয়ারী, গন্ধভাদালিয়।, 

পারুলছাল প্রত্যেক /২॥ সের. জল ৮ দোণ, শেষ ২ ফ্োণ, ছাগ বা গব্যছগ্ধ ৩২ সের, 

শতমূলীরস ৩২ সের। কক্কার্থ রান্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী. দেবদারু, কুড়, শালপাণি, 

চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগকেশর, সৈন্ধব, জটামাংসী, হরিজ্র, দারুহরিদ্রা, 
শৈলজ, চন্দন, কুড়, এলাচি, মগ্রিষ্ঠা, যষ্টিমধু, স্ঞগররপাছুক্রা, মুতা, তেজপাত, ভূঙ্গরাজ, 
জীবকাদি অষ্টবর্গ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা. শ্বেতপুনর্ণবা. চোরপুষ্পী প্রত্যেক 
২ পল। কেহ ২ গন্ধপাকার্থ নিয়লিখিত দ্রব্য গ্রহণ করেন। যথা--এলাচি, চন্দন, কুক্কুম, 

অগুরু, মুরামাংসী, কাকলা জটামাংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপাত, গেঁঠেলা, কপূর, শৈলজ, 
বেণামূল, মৃগনাভি, নখী, থাটাশী, 'শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গ মিলিতগ্রব্য কক্ষের 
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অষ্টমভাগ | পাকার্থ_জল তৈলের ৪ গুণ। ইহারমধ্যে কপূর, কুস্কুম ও মৃগনাতি, তৈল 
নামাইয়! তৎপর প্রক্ষেপ দ্রিবে। ইহাদ্ধারা কোষ্ঠগত বাম, উন্মাদ ও শিরোরোগ 
প্রভৃতি নষ্ট হয়। বাতব্যাধির তৈলমাত্রেই গন্ধপাঁক করা কর্তব্য, তাহাতে গুণোৎকর্ষ 
হইয়া! থাকে । 

স্বহান্নাজান্সশ। তেল । 

তিল তৈল “'* সেক. ক্কাথার্থ__শতমূলা, শালপাণি. চাকুলে, শটা, বেড়েলা, এরগমূল, 
বৃহতীমূল. নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলেরমূল, ঝিণ্টীমুল. প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, 
শেব ১৬ সের। শতমূলীরস /* সের, গব্যছ্প্ধ /৮ সের, ছাগদ্গ্ধ /৮ সের । কন্কার্থ__ 
পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, চন্দন. অগুরু. শৈলজ, তগরপাছুকা. কুড়, এলাচি, 
জটামংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, বাক্স প্রত্যেক ৪ তোলা । ইহাদ্ধার' 
উন্মাদ, বাতরক্ত এবং অর্ধাবভেদক প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য হয়। এই তৈল 

অত্যন্ত হিম গুণসম্পন্ন ৷ 

1৯ হুশ ০ পা) | 

তৈল /8 সের, ছাগ বা গোছুপ্ধ ১৬ সের. কন্ধার্থ_ শালপাণি. চাকুলে, বেড়েলা। 

শতমূলী, এরগুতৈল, বৃহতীমূল. ন।টাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, বিণ্টীমূল, প্রত্যেক 

৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহাদ্বার। শিরোগত বামু. অর্ধাবভেদক, বাতরক্ত; 
ও কোষ্ঠগতবায়র শান্তি হয়। 

ল্রহশ লিজ্দুও ভুল । 

তৈল ১৬ সের, ন্বপ্ধ ১৬ সের, শতমুলীরস ১৬ সের, কঙ্কার্থ__মুত।, অশ্বগন্ধা জীবক. 

খাষভক, শটী, কাকোলী. ক্ষীরকাকোলী, জীবপ্তী, যষ্টিমধু; মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ; শৈলজ, 
জটামাংসী, এলাচি, দারুচিনি, কুড, বচঃ চগ্দন- কুদ্ধুম, মঞ্ত্রিষ্ঠা, মুগনাভি, শ্বেতচন্দন, 

রেণুক. শালপাণিঃ চাকুলে, কুন্দুরুখোটা, গেঁঠেলা, নখী প্রত্যেক ১ পল। কেহ ২ 

কন্ত,রী ও কুদ্ছুম উক্তপরিমাণ গ্রহণ না করিয়। অল্পপরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

কেহব। কম্ত,রীর পরিবর্ভদ্রবা গ্রহণ কর্েন। খেহ ২ কন্ত,রী ও কুক্ছম পাকে না৷ দিয়া 
প্রক্ষেপ দরিয়া থাকে । এখানে কন্ত,রী ও কুক্ধুম কক্ষদ্রব্যের অন্তর্গত হওয়ায় পাকে 
দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । এই তৈল উদ্ধগত বায়ু, শিরোগত বায়ুঃ উন্মাদ; পক্কাশয়স্থ বায়ু 

ও নানাবিধ বাতপিত্তঞ্জ ব্যাধিনাশক । পক্ষাশয়গত বাযুতে বজক্ষার, অগ্রিষুখচুর্ণ, 
চিত্রকা্দি গুড়িক৷ প্রত্থতি অবস্থ [বিশেষে ফলপ্রদ । পুরাতন অবস্থায় বাতহরচিন্তা- 

মণি ও বৃহৎ বাতচিন্তামিণি শকরাজল বা ভ্রিফলাঞ্জল সহ প্রয়োগ করিবে। 
ল্হদ্লাতছিল্ভীন্মশি। 

স্বর্ণ ও তাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ. লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাণ ৩ তাগ. মুক্ত! 

৩ ভাগ, রসসিন্দুর ৭ ভাগ. দ্বতকুমারীর বসে মদ্দন্ন করিয়া ২ রতি প্রযাণ বটা করিবে। 
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অন্ুপাঁন-বেদানার রস, মিশ্রিজল. ত্রিফলাজল ইত্যাদি । বেদানা, দ্র।ক্ষী, সুমিষ্ট 

কমলালেবু প্রভৃতি স্ত্ুস্সঘা | 

হিং, সচললবণ, শুঠ, শুল্ফা, তগরপাদুক1, ব্রান্না, কুড় ও দেবদার এই সমস্ত দ্রব্য 

কণজি দ্বারা পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণকরতঃ প্রলেপ দিলে কোষ্ঠস্থ ও পক্কাশয়স্থিত বায়ু প্রশমিত 

হয়। উহাতে মধু ও দ্ৃপ্ধ সেবন নিষিদ্ধ । বুহুৎবাতচিন্তামণি চিনি বা মিশ্রিপহ পান 

করিলে. অতিরিক্ত আশ্নান হইতে পারে না। বায় অত্যন্ত সঞ্চিত হইলে. ছুপ্ধসেবন 

অতিশয় গহিত ! 

আন্নাম্পল্স গত্ড লাস্ল্স ছি্কি-ভলা £ 
ইহ।তে ষড়ধরণযোগ, পুব্বোক্তরূপ বেদ, প্রেক্ষনাশক ভেষজ ও অন্নপান, পঞ্চ- 

কোলচুর্ণ বা ততসাধিত কষায়- কফচিন্তামণি, চিত্রকাদিগুড়িকা এবং অগ্নিমুখ- 

চূর্ণ হিতকর। পুরাতন অবস্থায়_মহালক্ষমীবিলাস, রসোনতৈল, সৈ্ধবাদ্য- 

তৈল, মুলকাগ্ভতৈল ও রসোনপিগু উঁষধ ফলপ্রদ। বাতাধিক অবস্তায় -_আদিত্য- 

পাকগুগ্ুলু, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগুলু এবং অবস্থা বিশেষে ২বাতগজান্কুশ 
বাবহার কব্রিবে। 

ড্র এ ্োগ। 

রক্তচিভে মুল, ইন্্রবব আকনাছিঃ কটুকা, আটৈঘষ, হরাতকা প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা 
৫ রত্তি। অন্ুপান -ঈমদ্ুষ্জ জল । ইহাতে মেদঃকফাবুতব্য/ধি আরোগ্য হয় । 

জ্রক্লোম্ তিল । 

তৈল /8 সের, রসোন , ১ সের, ক্কাথার্থ_ রসোন ৮ সের. জল ৬৪ সের, শেন ১৬ 

সের, পাকার্থ জল ১৬ ?সর। এই তৈল বাতগ্েক্মনাশক এবং আমবাতে অতিশয় 

হিতকর | 
হলজ্দাদ্য তুলল । 

সৈদ্ধব ২ পল. শুঠ ৫ পল- পিপুলমূল ২ প্, চিতেমুপ » পল. ভল্লাতক আঠি ২ণ্টী. 
কাঁজি ৩২ সের, পাকার্থ ইতল-:৮8 সের । ইহা বাতককফহর এবং আমবাত, গুঞরসী ও 
উরুবেদনানাশক ! 

সকলন্লগচ্য তল । 

তৈল /দ সর মুলকের স্বরস ব৷ শুষ্ক যুলকের কথ 78 সেক, হৃগ্ধ 8 সের. তরল অন্্ 

দধি /* সের, কাজি /& সের+ ক্ধার্থ__বেড়েলামূল, 'সৈদ্ধব, চিতেমূল. পিপুল, আতৈব, 
রালা, চই. অগুরু, চিতেমুল. ভল্প। তক, ব৮, কুড়, গোক্ষুর, শু'ঠ. কুড়, শটা, বেলসু'ঠ, শুল্ফা, 

তগরপাছক। দেবদার মিণিত /১ সের । ইহাতে কফযুক্তবায, আমবাত এবং লানা- 
বিধ বেদন। প্রশমিত হয়। 2০ 
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রসোন (খোসা রহিত ) ৯॥ পল, হিং. জীরে. সৈন্ধব, সচললবণ. ব্রিকটু প্রত্যেক ** 
আনা! মাত্রা ॥* তোলা । অনুপান _-এরগুমূলের ছালের ক্কাথ, অভাবে গরমজল । 
কোষ্ঠ পরিস্কার না থাকিলে এরগুমূলের কাগই প্রশস্ত । ছুদ্ধে রসোন সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়' 
বিশুদ্ধ ও নির্গন্ধ করতঃ গ্রহণ করিবে । উহা আমবাতে বিশেষ ফলপ্রদ | 

আআআ।দিভাস্পান্ক 9, গুল্নু। 

ত্রিফলা- পিপুল প্রত্যেক ১ পল. দারুচিনি, এলাচি প্রত্যেক ২ তোলা, 'গুগ গুলু ৫ পল, 
দশমূলের কাণে ৭ বার ভাবন। দিয়! %* আনা মাত্রায় বটিকা করিবে । অক্ুপান-_গরম 
জল | ইহাদ্বার! সন্ধিগত বায. অস্থি ও মজ্জাগত বায় নষ্ট হয়। এই উধধ ব্যবহার কালে 
মাংসযুষ সুপথ্য। 

অনশ্তালেশ্শাোর্দ হল, হজনু ॥ 

আহ (বিকৃদ্রব্য বিশেষ ), অশ্বগন্ধ। হবুবা. 'গুলঞ্চ” শতমুলী, গোল্ষুর. বৃদ্ধদারক- 

বীজ. বানা, শুল্ফা. শট, যমানা, শুঠ প্রত্যেক সমভা।গ, সব্ধচর্ণ সমান গুগ গুলু, স্বতসহ 

পেষণ করিয়া 1%* আনা বা ॥ ভোল। মার বাবহার্যয । অন্ুপান--উষ্চদুপ্ধ বা উঞ্ণজল । 

ইহ দ্বার। সপ্ধিবাত 'কোষ্ঠগত বারু, অস্থিমজ্জগত বায়ু, কটাবেদনা গুরধপী এবং বাহু. পৃষ্ঠ, 

জানু ও পাদগতবাঘু নষ্ট হর ! ইহ ককঘুক্তব(য়ুনাণক | ইহাতে বতশ্নেক্মজনিত হদষের 

বেদনা এবং যোনি দোষও আরোগ্য হর । এই ইষধ প্রসিদ্ধ ও দুষ্টকল | 

ল্রহুত লাভিগজ্াজ্ঞাপন (ককদুক্ত বায়তে )। 

পারদ. অন্রঃ তীক্ষলৌহ, তা, হরিতালসন্্ গন্ধকঃ স্বণ্ণ, শু ঠ, বাল. ধনে, কুফল? 

হরীতকী, বিষ. কাকড়াশঙ্গী. পিপুল. মরিচ? সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ | মুণ্ডী ও নিসিন্দা 

বসে পুথক্ ৭ বার আাঁবন। দিয়া ব্রি বটা করিবে । অন্ুপান--আদারস বাঁ আদ।- 

নিসিন্দাপভার রস ও মধু । এই রোগে কফবদ্ধক উ্রবা ও ক্রিয়। ভাগ করিবে এবং 

কষহবদ্রব্য ও প্রিয়ার উপযোগ কগিবে। 

ভ্জ্প স্পক্কাস্পন্লচাত্ভ ল্ান্মু চিস্ম্ি--জলা। & 
পক্কাশরগণত বাঘতে. ছুগ্চনহ এবগুতৈল প্রসৃতি বিরেচক ন্নেহপদার্থ পান করিয়া, বিশুদ্ধ 

শরীর হইলে, স্পেহলবণ ব1.কল্যাণুলবণ বাবহার করিবে। “স্ুশ্রতে' পক্কাশয়গত- 

বায়তে কাগুলবণ ও পত্রলবণের উল্লেখ আছে। হা বিশেষ ফলপ্রদ বিবেচনায় 

উদ্ধত হইল। কেহ ২ এইরোগে হিঙ্গদিচুর্ণ প্রয়োগ করেনরকন্ত উহ মৃছুধ।তুর পক্ষে 

হিতকর নহে। ইহাতে বজক্ষার ও ভাস্করলবণ উপকারী । জীর্ণ অবস্থায় চিস্তামণি, 

বৃহবাতচিন্তামণি, চিন্তামণিচতুন্ম.খ' বৃহৎচিস্তামণিচতুর্মথ ও নারায়- 
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ণাদদি তৈলের অভর্গ হিতকর । মলভেদের পর বায়ুসঞ্চিত হইলে আয়ামকাঞ্জিক, 

শার্দূলকারঞ্জিক, মহাশঙ্বটী, অগ্নিমুখচুর্ণ, চতুম্মুখ এবং নারায়ণাঁদি তৈলের 
অভঙ্গ ফলপ্রদ। ইহাতে কাঙ্জি, বেদান।, কেশুর. মিশ্রিরপান। প্রভৃতি হিতকর । অতি- 

রিক্ত বায়ু সঞ্চিত হইলে হুপ্ধপন নিধিদ্ধ। ইহাতে গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ. ঝাল ও তিক্তরস 

অপধ্য । 
, ককুল্াযাশল-শ। ( পক্কাশণল্গতি লতি )। 

শসা. পলাশ. কুটজ, বিন্ব,ৎ আকন্দ, মনসাসীজ, আপাং পারুল, পালিধা. জল- 

বেত. সজিনা. কদম. মুব্ব1, বাসক, নাটাকরঞ্জ. করঞ্জ. বৃহতা, কণ্টকারী. তল্লাতক. 

ঈঙুদী ( তাপস তরুবিঃ ). গণিয়ারী. কদলা. শ্বেতপুনর্ণব. বালা, গোক্ষুর, রাখালশশা, 

শ্বেতপুষ্প” ঘণ্টাপারুলা ও অশোক । এই সমস্ত দ্রব্যের যথাসম্ভব আদ্র মুল, পত্র, 

শাখা, ত্বকৃ ও লতা, গ্রহণ করণানস্তর সৈদ্ধবলবণ সহ মিশ্রিত করিয়। চুর্ণ করতঃ ঘটে 
স্থাপন পুব্বক মুখ বন্ধ কাররা, গোমর দ্বার। গজপুটে পাক কারবে। পরে এঙম্ম 

৮ গুণ জলে আলোড়িত কারয়৷ ২১ বার ছ'কিয়। লইবে। তদনন্তর পিপ্পল্যাদ্িগণের 
চুর্ণ বা হিঙ্গাদি চূর্ণ অই্টমভাগ প্রক্ষেপ "দর, ক্ষারপাকবিবানে পাক করিবে । ইহাতে 

পক্কাশর ও কোষ্ঠগত বাগ? গুল, প্রীহ।, অগ্রিমান্দ্য ও অজার্ণ নষ্ঘ হর। পিপ্পল্যা দিগণ 

পরিভাষায় দ্রপ্থব্য। কল্যাঁণ লবণের মাআ। 1০ আন। হইতে ॥* তোল! । অন্গপান-- 

গরমজল ৷ 
হিজরা রণ । 

ভিং ১ ভাগ, বধচ ৬ শগঃ বিটুলবণ ও ভাগ, শত ৪ ভাগ, জারে ৫ ভাগ. হরীতকা 
৬ ভাগ, কুড় ৭ ভাগ । উহার মাঞা। ** আন।। অনুুপান ঈষঞচজল বা কাজি । 

হাটা 2৪ লন শ। 

ক্স হাকাগড- বার্তীকৃফল- সঞ্জিনাছাল ও সৈম্ধণ একত্র কুট্টিত কল্য়া দ্বৃত. তৈল, 

বস। ও মজ্জ। দ্বার! মাখিয়। ঘটে স্ক(পন পুনবধ মুখ আবরুদ' এবং লিপ্ত করিয়া গোময় 

দ্বারা গজপুটে পাক করিবে । মাতা ৮০ আন।। অন্ুপান গরমঞ্জল। 

স্পজ্ব »লম্ন »।। 

এবগু. ঘণ্টাপারুলি. নাটাকপঙ্, কপ, বাসক, শোণালু ও ব্রক্তচিতে । ইহাদের 

আদ্রপাত'১ পুসন্ধব সহ কুটি৩ করির। শ্নেখঘটে স্থাপন করতঃ পুর্ব গোময় দ্বার. 

গজপুটে পান্* করিবে । মাত্রা /* আন।। অন্থপানু-গরমঞ্জল। ইহা! আমাশয়গত 

বায়ুতেও হিতকর | 
্্ ছিজ্ভান্সিন্পি। 

রসসিন্দুর ২ তোলা, অন্র ২ (তাল!, লৌহ ৯ তোল!» স্বর্ণ ॥* তোলা, স্বতকুমারা- 
রসে মর্দন করির। ১ বুতিবটা করিবে । অন্ুপান গব্রিফলাতিজান গল ও মধু: 

অবস্থ।বিশেষে সুমিষ্ট বেদানারস- ইক্ষুরস প্রন্ভতি সহ এই উষধ প্রযুক্ত হয়। 
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ছিল্ভান্নন্শি তুম্সুর্খ | 
রসসিন্দুর ২ তোল, অন্গ ১৯ তোল।, লৌহ ১ তোলা, বর্ণ ॥* তোলা, ঘ্তকুমারীরসে 

মন্দন করিয়া! এরগুপত্র দ্বার বেষ্টন পুর্বক ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাঁখিবে । বটী 
» রতি । অন্থপান_ত্রিফলাতিজান জল ও মধু। ইহাতে উন্মাদ. অপম্মার. বাতঙ্গ- 
শরোরোগ এবং শ্ুদ্ধবাতজনিত নানাবিধ গীড়া আরোগ্য হয়। 

ভর; স্তান্নন্পি জতুস্মুর্খি | 

কজ্জলী ।* সিকি, লৌহ %* আনা অভ্র” আনা, স্বর্ণ /* আনা স্বর্ণ সিন্দুর %* আনা. 
বঙ্গ %* আনা: যুক্তা %* আনা প্রবাল *%* আনা বৈক্রান্ত /* আনা. ঘ্বতকুমারীর রসে. 

আমলকীর কাথে ও বহেড়ার ক।ণে ভাবনা! দিয়া ২ তি বটী করিবে । অন্রপান-_ভ্রিফলা- 
চুর্ণ ও মধু। 

ভহ্খ শতিডিচীত্ভল্ান্ুল্র চিন্কি-ুহলা ? 
বস্তিদেশ বায়ুর অন্যতম স্থান। এইস্থানে বায়ু কুপিত হইলে, প্রাপশঃ মুররাঘাত, 

মুত্ররচ্ছ, এবং অশ্রীরেগি অথবা প্রমেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাতে অপান বানু 
উদ্ধগত হইয়া থাকে। এজন্য ইহাতে ভলপেটে নারায়ণাদিতৈলের অত্যঙ্গ 

এবং অন্থলোমক ও প্রত্াবকারক টষর্দ সেবন কর! হিতকর। ইহাতে মুত্রাঘাত ও 
অশ্রী চিকিৎসাবিধি সব্বথা অবলম্বনীর । বস্তি বিশোধনার্থ কুশাদ্বিপঞ্চমূলসাধিত 

ছপ্ধপান করিবে। বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইলে. শ্নেহদ্রব্য দ্বার! উত্তরবস্তি 

ফলপ্রদ। শ্রীন্ম কালের কর্কটা (কাকোড়) বীজ ॥০ তোলা, সৈম্ধব ।* সিকি, কাজি 

দ্বারা পেষণ করিয়া কাজিসহ পান করিলে বস্তিগত বায়ুর অন্থুলোমন হয়। ইহ। 

প্রসাবকারক । গোক্ষুর, শতমূলী ও এরগমুলের ছাল দ্বারা যথাবিধি ছুপ্ধপাক করিয়! 

পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়| মূত্রদ্ধাত্নে কপুরচর্ণ প্রবেশ করাইলে প্রত্রাব 

হইয়া! অন্থুলোমন হয় । বরুণ, শঁঠ ও গোক্ষরের কাথ করিয়!, তাহাতে যবক্ষার ।০ সিকি 

তোল। ও শুড় 1 সিকিতোল। প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

বৃস্তিগত বায়ুতে শিলাজতু, সোরা ও গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ। স্রতরাং ইহাদের নানারূপ 
কল্পনা করিবে । গোক্ষুরের কাথে যবক্ষার | সিকি মিশাইয়া পান করিলে বস্তি- 
বিকৃতি নষ্ট হয়। শুক্রবিবন্ধ জন্য বায়ুর প্রকোপে, শিলাজতু সেবন হ্িতকর । 

বঞ্জক্ষার ।* সিকি -ও চিনি,।* সিকি শীতলঙ্গল সহ অথবা বজ্ঞক্ষার চিনিজলসহ 
পান করিলে বা বৃহত্বাতচিস্তামণি চিনিজল সহ পান করিলে বস্তিগতবামু সমতা 

প্রাপ্ত হয়। ইহাতে আয়ামকার্জিক, শার্দদলুকাজজিক ও দ্রাক্ষারিষ ফলপ্রদ । 

বাযু_ত্বক্, মাংস, বক্ত ও শিরাপ্রাপ্ত ,হইলে অলাবুষন্ত্র বা জলৌক৷ প্রতৃতি দ্বার! 
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রক্ত মোক্ষণ করিবে । তাহাতে বায়ুর আবরকরক্তের অপগম হইয়! ব্যাধির উপসম 

হইবে । আমাদের মতে রক্ত নিহৃরণ ক্রিয়া ছুষ্টরক্তপূর্ণ শিরাগতবায়তেই প্রশস্ত । 
ত্বকগত বা মাংসগত বায়ুতে অভ্যঙ্গ ও উপনাহ ফলপ্রদ। অভ্যঙ্গের নিমিত্ত 

বায়ুচ্ছায়াস্থরেন্দ্রতৈল, মহাকুক্ুুটমাংসতৈল ও মাষবলাদ্দিতৈল হিতকর। 
উপনাহের নিমিভ্ত মসিনা ব্যবহার কন্পিবে। 

আাম্মুচ্হানসাজ্ুজেভ্র তল । 

তিল তৈল /8 সের. বেঙেল৷ ১২॥ সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সর, 

দশমূল ১২॥ সের. জল ৬৪ পের. শেষ ১৬ সের। কক্কার্ঘ--মপ্ষিষ্ঠা, রক্তচন্দন. কুড়, 

এলাচি দেবদারু. শৈলজঃ সৈন্ধব. বচ. কাকলা, পদ্মক'ষ্ঠ, কাকড়াশঙ্গী, তগরপাছৃকা, 

গুলঞ্চ. মুগানী, মাষাণী, শতমুলী. অনন্তমূল. ্যামালতা, শুল্ফা, পুনর্ণব1 প্রত্যেক 

২ তোল । ইহাদ্বার! আক্ষেপ. গাব্রকম্প, অপশ্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি নষ্ট হয়। উহ 
ত্বগ্গত বায়ুতে বিশেষ ফলপ্রদ। 

হ্মহাল্ু5ভউন্নীহ সন তৈল । 

তিল তৈল /8 সের. মাষকালাই /৪ সের, দশযুল , ৬। সের. বেড়েলামূল ৩০ 

ছটাক, কেতকীমূল /৩% ছটাক, বিণ্টীমূল /৩। সের. কুক্ধুটমাংস ৩ পল, জল ১২৮ 

সের, শেষ /৩২ সের. দুগ্ধ ১৬ সের । কক্কার্থ_জীবকাদিআঅষ্টবর্গ, মপ্রিষ্ঠা, পুনর্ণবা, চই. 

কটফল- ত্রিকট্ু- বান্না, পিপুলমূল, যক্টিমধু. কড়, মামকালাই. আলকুণীবীজ, এরগুমূল, 
শুলফাঁ, বিটলবণ, সৈম্ধবলবণ, সচললবণ. পিপুল, অশ্বগন্ধী৷, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দরযব, 

শতমূলী, শী, শু'ঠ, পিপুল, মুতা. হরিদ্রা, দারুহরিদী, শতমূলী, বৃহতভী. কণ্টকারী 

প্রত্যেক ২ তোলা । (যে সকল ফব্য দই বার বা তভতোপিক বার উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের 

২ ভাগ বাত ভোধিক ভাগ লইতে হয় ।) উহাতে পক্ষাঘাত. 'অক্দিত, হস্তাদি কম্প, 
অববানহুক, কলায়খপ্জ. কর্ণনাদ. অপতানক ও অন্ধর্দ্ধি প্রভৃতি নষ্ট ভয়। এই তৈল 

মাংসগত বায়ুর বিশেষ উপকারী । 

স্লানললাটিক তৈল । 

তিল তৈল /৪ সের, মাধকাঁলাই, বেড়েলা, রান্না, দশমুল. গন্ধতাঁদালিয়া. শুলফ' 
প্রত্যেকের কাথ /৪ সের, দধি. দুগ্ধ, লাক্ষারস, কাজি প্রত্যেক /8 সের. শতমূলী. 
ভূমিকুন্না, প্রত্যেকের স্বরস /২ সের, বক্কার্গ__শুলফা, মৌরী, মেখী, রাক্সা. 
গজপিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা বেণামূল, যষ্রিমধু. শালপার্ণ. চাকুলে, বেড়েলা, ভূম্যামলকী 
প্রত্যেক ১৬ তোলা । এই তৈল শির। ও রক্তগত বায়তে শ্রেষ্ঠ ॥ 

আরত বায়ূতে, প্রথমতঃ আবরক ,পদার্থ নিঃসারিত করিয়া পশ্চাৎ বাতনাশক 

ক্রিয়া করিবে । স্তরাং অবস্থাবিশেষে রক্তমোক্ষণ করিবার পর বাতহর উপনাহ ব৷ 

প্রলেপ প্রয়োগ করা' বর্তব্য। ৭ . 



ফলিত চিকিতসাবিধান । ১৫৩ 

অআগগন্তে ভপ্পম্নাহ ডিক প্রলে*৭১- মসিনা, ভেরেগাবীজ ছুগ্ধদ্বারা 
বাটিয়। গরম করতঃ উপনাহ দিবে । 

শ্বাহনগর্তে উপনম্নাহ (ভম্মওঞ্ালেস্প )- মসিনা, কুড়, বচ, যব ও 

পিদ্ধিবীজ একআ্জ পেষণ করিয়া গরম করতঃ উপনাহ দিবে । 

ল্রত্গত ত প্রলেপ-পিঞ্গুলক্ষল ছগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া ঘ্বতসহ ঈষদুষঃ 
করতঃ প্রলেপ দ্বিবে। অথবা মসিনা. বেড়েলামূল ও এরগুবীজ ছুগ্ধদ্বার] পেষণ করিয়। 
ঈষদুষ্ করতঃ প্রলেপ দিবে। 

শিরাগতে-_রক্ত মোক্ষণ করিয়া. দশমূল কাজিদ্বার] পেষণ পূর্বক ঈষদুষ্চ করতঃ 

প্রলেপ দিবে । কেবল মসিনাত্র উষ্ণ উপনাহেও উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। শিরাগত 

বায়তে “সমীরগজকেশরী” গঁঘধ বিলক্ষণ ফলপ্রদ | 

শুদ্ধলাতিল্ এ্রলেপ-কুলস্তঠ, কুলখকলাই. দেবদারু. রান্না, মাষকলাই, 
মসিনা, এরগুবীজ. কুঁড়. বচ. শুল্ফা ও যবচুর্ণ, ইহাদিগকে কীজিদ্বারা পেষণ করিয়। 

ঈষদষঃ করতঃ প্রলেপ দিবে। শিরাগত বায়তে নকুলতৈল, বৃহৎ বাতারিতৈল, 

মহামাষতৈল এবং মহাকুকুটমীংসতৈলের ব্যবহার হইতে পারে। সপুুশতী- 
প্রসারিণী প্রস্থতি তৈল কুঞ্চিতপ্রসারক বিধার- শিরাগত বায়তে নুপ্রশস্ত। আক্ষেপ, 

তি 

খন্বী ও পন্ত্রত। প্রভৃতি শিরাগত বায়ুর কার্য্য | কুন্মমাংসতৈল কফপ্রধান বাতব্যাধির 
পরীক্ষিত ওষধ। 

/ স 

ম্নন্ুুল তেল । 

এরগু তৈল /& সের. দ্রশমুলের ক্াথ /৪ সের, নকুল মাংসের ক্কাথ /8 সের. কাজি 

/২ সের, দধিরমাত /8 সের, জল ১৬ সের. কক্কার্থ__বষ্টিমধুঃ জীরে, রাঙ্গা, সৈন্ধব, 
শুল্ফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঞ্গ, গঞজজপিপুল, সচললবণ. বনযমানী, বেড়েলা, বচ, 
পিপুলমূল, শৈলজ, জটামাংসী প্রত্যেক ৪ তোল1। আমর! তিলতৈল দ্বার ও ইহ! পাক 

করিয়া থাকি। ইহাতে শিরোগত বায়ু বাতজস্থানীয় কম্পন, আমবাত, মাংসগত বাম 
ও বেদনা নষ্ট হয়। 

ল্লহত্ ল্বান্তাল্িি তৈল । 

গন্ধতাদালিয়া ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কবুতরের মাংস ২ সের, 

হংস মাংস ”২ সের. মাষকলাই /* সের, এই তিন দ্রব্য পৃথক পোট্টলীবদ্ধ করিয় 

পাক করিবে। পাকার্থবজল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তিলতৈল ১৬ সের, কাজি 

৩২ সের, আদার রস ৩২ সের, কন্কার্থ-বেড়েলামূল, তেজপত্র, তৃঙ্গরাজ, পুনর্ণবা, 

বেলছাল, তালমুলী, পিয়ালছাল, ভূমিচম্পক: ডহরকরঞ্জ প্রত্যেক ২ তে€ল।। 

হুন্ম ব্রহত ল্রাভালি তল। 

তিলতৈল /১ সের, কন্কার্থ__কষ্চজীরে ৪ তোলা, ধুস্তরযূল ৪ তোলা, খোরসানা 
ধমানী & তোলা চিতামুল ৪ তোলা, রসোন ৪টী, কুঁচিলাবীজ ৪টী, মন্রিষ্ঠা ৮ তোলা৷। 



১৫৪ ফলিত চিকিৎসাবিধান | 

হানলাজ্ব শৈল ॥ 

তিলতৈল /৪ সের, শ্লথ পো্টলীবদ্ধ মাষকালাই /8 সের. দশমূল /৬! সের, 
ল্লথ পোর্টলীবদ্ধ ছাগ (নপুংসক প্রশস্ত ) মাংস /৩% সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ 

সের, ছুপ্ধ ১৬ সের. পাকার্থ-জল ১৬ সের। কক্কার্থ_ আলকুশীবীজ. এরগুমূল, 

শুল্ফা, সৈন্ধব,. বিটলবণ, জীবনীয়গণ. মগ্রিষ্টা, চই চিতেমূল, কটুফল, ত্রিকটু, পিপুল- 

মূল, র্রান্না, যষ্টিমধু, টৈদ্ধব. র্রবদার. গুলপ্চ, কু অশ্বগন্ধা, বচ, শটী, প্রত্যেক 
২ তোলা । ইহাতে শিরাগত বায়ু, আক্ষেপ, অদ্দিত, পক্ষাঘাত, অববাহুক. কম্পবাত, 

কলায়খঞ্জ ও পঙ্গু নষ্টহয়। ইহাতে শুদ্ধবাত বেদন। ও নষ্ট হইয়া! থাকে । 

হুহন্ান্নাৎহন তল । 

এরগুতৈল /৪ সের. ছাগছুপ্ধ /৪ সের, প্রসারণীরস /৪ সের, দধি /৪ সের, কাজি 

/8 সের, মহীলত1 ক্ষীর /২ সের, কুম্খমাংস /8 সের; কন্কার্থ-বিড়ঙ্গ ৬॥%৪ রতি, 

কুড় ৬।%৪ বূতি, ত্রিকটু ২০ তোলা, রান্না, বনচালিতামূল, কৃষ্চজীরেঃ মুচুকুন্দমুল, 
কুমুদপাতা. হরিদ্রা, সৈন্ধব প্রত্যেক ৬।৮৪ রতি। 

গক্ পাক্কা কুড়+ নবী. শ্বেতচন্দন, পন্মকান্ঠ, জটামাংসী-. বচ, শৈলজ. খাটাশী, 
দারুচিনি, এলাচি. মৌরী, মুরামাংসা, কপূর. মুত প্রত্যেক ১ তোলা. পাকার্থ-_জল 
১৬ সের। ইহাতে কফপ্রধান বাতব্যাধি আরোগ্য হয় । 

বাতরক্তোক্ত বুহশ অস্বতাগ্ধতৈল, রুদ্রতৈল ও কষ্ঠোক্ত মহাতৃপকতৈল ত্বগগত 
বায়তে ও ত্বগ-বিরুতিতে ব্যবজত হইতে পারে। কুষ্ঠোক্ত তালসত্,র তালভম্ম, 

মাণিক্যরস, অস্ৃতান্কুরলৌহ ও অমৃতাদিকষ।য় সেবনে বা নিম্ব গুলঞ্চের রসসহ 

কৃষ্ণচতুন্ম্থ ব্যবহারে বাযুজনিত ত্বগ.বিরুতি নষ্ট হয়। | 

ক্রুগুচ তুস্সুর্হি। 
পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ।* সিকিতোলা, ঘ্বতকুমারীরসে 

মর্দন করিয়া এরও পত্রদ্বারা বেছ্টন করতঃ ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে ব্রাখিবে। পরে 

উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অন্ুপান__ঝ্রিফলাজল ও মধু। এই ওঁধধ কফমুক্ত 
বা আমসংযুক্ত বায়ুতে এরগুমুলের রস প্রস্তুতি সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহ! 
উন্মাদ, অপম্মার ও শিরোগত বাযুনাশক | বাতঞ্জ বা বাতকফঞ্জ বেদন। নাশার্থ স্বতন্ত্র 
অন্থপান ব্যবহার করিবে । 

ত্বগ্গতবামুং রক্ত দূষিত করির। পীড়া উৎপন্ন 'করে। "সুতরাং ইহার চিকিৎসা 
বাতরক্তের গ্ায়। যদিও মহন্ত ও মাংস বান্বপ্রণমক,. তথাপি উহা ত্বগ গত 
বাছ্ধতে প্রযোজ্য নহে। ত্বকের 'খরতা থাকিলে. হুপ্ধঘবতাদি, বিশিষ্টপথ্যরূপে 
পরিগণিত হইতে পারে । কষ্চতু্মখ ত্বগ্গতবাফুতে বিশেষ ফলপ্রদ এবং 
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অবস্থাবিশেষ ইহা রুক্তগত বায়ুতেও প্রয্োগ করা যায়। রক্তগত বামুর চিকিৎসা 
বাতরক্তের ন্যায়। মাংসগত বায়তে, বৃহবাতগজান্ুশ, কৃষ্ণচতুর্্ম খ, নারদীয়- 

লক্ষবীবিলাস, যোগরাজগুগ্গুলু ও শিবাগুগগুলু প্রয়োগ করিবে । ইহাতে স্বেদ, 

নকুলতৈল, দৈন্ধবাদিতৈল, মহাকুদ্ুটমাংসতৈল এবং অবস্থাবিশেষে 
মহামাষতৈলের অত্যঙ্গ বিশেষ উপকারী । সৈন্ধবলবণের “পটী” দিলে আশু বেদন! 

প্রশমিত হয়। পরিমিত জলে সৈন্ধব দ্রবীন্ভুত করিয়া তদ্দারা দিনে ৪1৫ বার পটী 
দেওয়া আবপ্তক। এই ক্রিয়া রাত্রিতে প্রযোজ্য নহে। 

শিরাগত বায়ুতে, বাহআয়াম অন্তরাপ্বাম খন্বী, আক্ষেপ ও কৌক্তনাশক ওষধ 
ব্যবহার্য । পুর্বে শিরাগত বায়তে যে সকল তৈল নির্দিষ্ট হইয়াছে. তাহাদের অভ্যঙ্গ 

শান্বণন্েদ, রক্তমোক্ষণ ছাগাগ্য ঘ্ৃত, যোগেন্দ্ররস বা রসরাজরস ওষধ ফলপ্রদর। 
কুষ্ণতিলের স্বেদ. সৈন্ধবলবণের স্বেদ ও মাবকালহিয়ের স্বেদ অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত 

হইরা থাকে। ভদ্রদার্ববাদিগণের কষায় বা বাজিগন্ধাদিকাথ ইহাতে বিশেষ 
উপকারী । 

৫স্নালোত্জ জ্বর সন । 

রসসিন্দুর ১ তোলা, ন্বর্ণ, লৌহ, অন্র. মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেক ॥* তোলা. ঘ্বতকুমারী 
রসে ৭বার ভাবন৷ দিয়া এরগুপত্রে ঝেষ্টন পৃর্বক ৩ দিন ধাশ্যরাশির মধ্যে স্থাপন 
করিবে । অনন্তর উদ্ধত করিয়া ২ বৃতি বটা করিবে । অন্ুপান--ত্রিফলাভিজান জল 

ও মধু অথবা] চিনির জল । শিরাগত বায়ুতে--শ্বে তবেড়েল! মূলের রম অথব। এরগুমূলের 
রস। এই ওঁষধ শিরে।রোগে ব্যবগত হইয়া থাকে । 

হনলা ভিসন । 

রসসিন্দুর ৮ তোলা অন্ই ২ তোলা. স্বর্ণ ১ তোলা গ্নতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া 

তৎসহ রৌপ্য. লৌহ. বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ॥* তোল 

মিশাইয়া কাঁকমাচীর রুপে মাঁড়িরা ৩ রতি বটা করিবে। সাধারণ অন্ুপান- ছুগ্ধ 

বা চিনির জল। শিরাগত বায়ুতভে এই ওঁষধ বেড়েলার রস বা এরগমূলের রস সহ সেব্য। 

ইহাতে পক্ষাঘাত, আদ্দিত অপতানক. ধনুস্তস্ত, শিরশ্চালন প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহা 

শুদ্ধবায়ুর উত্কুষ্ট ওষধ। 

যোগেন্দ্ররস পিশ্তান্বিত 'বাযুতে বিশেষতঃ ধাতুক্ষয়জনিত শিরোরোগে বিশেষ 

ফলপ্রদ। শ্ুদ্ধবাতে--ছাগ. ময্কুর, হাস, কপোত ও কুকুট ম।ংসের অথবা জলজ বা 

আনুপ মাংসের সৈম্ধবসংঘুক্ত স্বেদর বিশেষ উপকারাঁ। শিরাগত বামুতে এই সকল 
মাংসের স্বেদ ও যুষভক্ষণ পরম হিতকর | রক্ত, মাংস ও মেদোগত বায়ুতে বিবেচন 

অবন্ত প্রযোজ্য । 
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মেদস্থ বায়ুর চিকিৎসা. মাংসগত বায়র স্তায়। মজ্জা ও অস্থিগত বায়তে 
ছাগলাগ্য দ্বৃত ও নকুলাছ্য ঘ্বৃত পান. মহাকুন্ুটমাংস তৈল, মহামাষ তৈল ব! 
মহাবলাতৈল প্রস্ৃতির অত্যঙ্গ করিবে । 

সন্ুলণন্যে ঘ্রভ। 

ঘ্বত /৪ সের, নকুল মাংসকাথ /8 সের, দশমুলের ক্কাথ ৪ সের. মাধকলাইয়ের 

কাথ /8 সের. বেড়েলার ক্কাথ /8 সের. শতমুলীরম্বরম /৪ সের, ছুপ্ধ /৪ সের। 

কন্ধার্থ__জীবনীয় দশক, কীক্লা. ক্ষীরকীকৃলা, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত- ত্রিকটু 
ত্রিফলা, মুতা, অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা! ইহা সেবনে আক্ষেপ, পক্ষাঘাত. উন্মাদ. 
অপম্মার, হস্তাদিকম্প, মুকতা৷ এবং জজ্ঘ। ও পার্খীদ্িগত বায়ু প্রশমিত হয়। 

চীগলশাল্য আতি। 

বত /8 চারি সের, ছাগমাংস (ননুংসক ) ৫€* পঞ্চাশ পল, দশমূল ৫০ পঞ্চাশ 
পল, পাকার্২__ জল ৬৮ সের, শেব ১৯৬ সের, দ্বপ্ধ /8 সের. শতমূলীম্বরস /৪ সের । 

কন্ধার্থ__জীবনীয় দশক মিলিত /১?সর। ইহাতে অদ্দিত, আক্ষেপ. পঙ্গৃতা, মুকতা। 

প্রভৃতি শ্তদ্ধবাতজ বাতব্যাধি আরোগ্য হয় । মাজা ॥« তোলা । অন্ুপান__উষ্ঃদৃগ্ধ । 

ইহ। মালিশেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ল্লহুত্ চাাগপলা দ্য বত । 
১৬ সের, কাথার্থ২_নপুংসক ছাগম।ংস ৯* পল. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ "সের, এরূপ 

দশমূলে কাথ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার কথ ১৬ সের, বেড়েলার কাথ ১৬ সের, ছুগ্ধ ৯৬ সের, শত- 

মূলীর রস ১৬ সের । কক্গার্থ_জীবন্তী. বঙ্গিমধু. ড্রাক্ষ1, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী. নীলোৎ- 
পল. (অভাবে সর দিফুলের মূল ) মুতা, রক্তচন্দন, রাম্ন।, মুগা নী, মাবা ণী. শ্যামা ল1, অনস্তমূল, 

মেদ. মহামেদ, জীবক. খবভক, কুড়, শটা. দারুহরিদ্র। প্রিয়ঙ্গ ভ্রিফলা, তগবরপাদুক। 
তালীশপত্র. পদ্মকাষ্ঠ, এলাচি. শতমুলী. তেজপাত, নাগকেশর, জাতিপুষ্প, ধনে, 

মঞ্িষ্ঠী দাড়িম, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ, জার। প্রতেক ৪ তোলা। 

তাত্রপাত্রে মুদ্ধঅগ্রিতে পাক করতঃ ছ'কিয়া নীতল হইলে. তাহাতে /২ সের চিনি 

মিশাইয়। ঙ্গিগ্ধ মুগ্ময়পাত্রে রাখিবে। আজকাল চিনি মিশাইর়া রাখ! হয় না। মাত্রা 

॥* তোলা । অন্ুপান-_-ঈষদুষ্তদুপ্ধ । ইহা পানে ও অভ্যঙ্গে ব্যবজত হইয়া থাকে । 

ইহাতে অর্দিত. আক্ষেপ, অপতানক, ধনুত্তন্ত. প্রাশ্ষাঘাত, সব্বাঙ্গবাত,. কম্পবাত. 

অববাহুক, অংসশোধ ও খন্্ী প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহ] বৃষ্য, রসায়ন ও ব্বংহণ। 

এই ওঁধধ ধবজতঙ্গেও ব্যবত হয়।  অস্বতপ্রাশঘ্বতের পরিবর্তে ইহা প্রযুক্ত হইয়া 

থাকে। বাতব্যাধি, উন্মাদ ও অপন্মারের রোগী ক্ষীণ হইলে, এই ওঁধধ বিশেষ 
ফলপ্রদ্দ। ইহাঘার? ইন্ত্রিয়শক্তির বৃদ্ধি' হয়। 
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শ্নহান্ললাততৈল (স্বুশ্রভততীত্ি )। 
তৈল /৪ সের, শ্বেতবেড়েল। মূলের ক্কাথ ৩২ সের, দশমূলের কাথ ৩২ সের, 

যব. কৃ্শু'ঠ ও কুলখকালাই ইহাদের মিলিত কাথ ৩২ সের, ছুপ্ধ ৩২ সের। কক্কার্থ__ 

কাকোল্যাদিগণ, সৈম্ধব, অগুরু, ধুনা. সরলকা্ঠ. দেবদারু. মণ্রিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়. 

এলাচি. তগরপাছুকা. জটামাংসী, শৈলজ, তেজপাত. তগরপাছৃকা. অনন্তমূল. বচ, শতমৃলী. 
অশ্বগন্ধা. শুল্ফা], পুনর্ণবা মিলিত /১ সের । এই তৈল স্বর্ণ. রৌপ্য অথবা মুগ্ধায়পাত্রে 
(মুত্তিকাপাত্রে) পাক করিয়! ক্সিপ্চতাণ্ডে স্তাঁপনপূর্বক মুখ চাকিয়া রাখিবে । ইহাতে 
আঙ্গেপাদি নানাবিধ বাঁতব্যাধি নষ্ট হয়। ইহার ন্যায় বাযুপ্রশমক তৈল অতিবিরল। 

এই তৈল ৬ মাস ব্যবহারে অন্ত্বরদ্ধি এবং স্তিকারোগ আরোগ্য হয়। 

গক্কোলাীছিগি শ। মম জীবনীযদ্রশক. মুগানী, মাষাণী, গুলঞ্চ, কীকড়া- 
শঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা, পুগুরিয়াকাষ্ঠ (অভাবে শালপানি )। ইহা বায়, 
নাশক. জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক ও বৃষ্তা। 

জ্বহালভাাতৈল। (চ্ুললবক্কোত্ )। 

তৈল ১৬ সের, কাথার্থ-__বেড়েলাযূল ১০* পল, গুলঞ্চ ২৫ পল. রাঙ্গা ২০* পল. 

জল ১** আঁঢ়ক (১৬ সেরে ১ আঢ়ক ). শেষ ১০ আড়ক বা ৪ মণ, দধিরমাত, ইক্ষুরস, 

শ্ুক্ত ( অভাবে কাজি) প্রত্যেক ১৬ সের. ছাগস্ুদ্ধ /৮ সের, কন্কার্থ__শটী, সরলকাষ্ঠ, 

দেবদার, এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, অগুরু. রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠঃ আটৈষ. মুতা. মুগানী, মাষাণী; 

রেণুক. যষ্টিমধু, তুলসী. ব্যাপ্রনত্বী, ( অভাবে---নশী ) জীবক? খষতক? পলাসনির্ধ্যাস, 

কম্ত,রী, নালুকা. জেত্রী- পুক্ধা ( পিড়ংশাক ), কুক্কুম- শৈলজ- জায়ফল, লতাকস্ত,রী- 
বালা, দারুচিনি. রক্তচন্দন. এলাচি. কপূর. শিলারস, ঝিণ্টী, লবঙ্গ. নখী, কাঁকলা, 

কুড়, জটামাংসী. গন্ধতৃণ, প্রিরস্ত, গেঠেলা. তগরপাছ্কা. বচ. মদনফল. মুত. নাগকেশর 

প্রত্যেক ৯ পল। এই তৈলে কম্তরী, কুদ্ধুম. কপূর, জায়ফল, এলাচি. দারুচিনি. 

তৈলসহ পাক না করিয়া উহাদ্বারা পত্রকক্ষ দিবে । পক বন্ত্রপুত উষ্ণতৈলে গন্ধবৃদ্ধির 
নিমিত্ত গন্ধদ্রব্য পরিপেষণ পুব্বক নিক্ষেপ করাকে পত্রকল্ককহে । এই তৈলে 

নানাবিধ বাতব্যাধি, অপস্মার. শোষ, মুচ্ছা ও বমন নিবারিত হয়। 

অস্থিগতবায়তে-যোগেন্দ্রস, বৃহত্বাতচিন্তামণি বা চিন্তামণিচতুর্মথ 
ব্যবহার করা যায়। কেতক্যাদিতৈল ও মাষবলাদিতৈল ইহাতে প্রশস্ত । 
যজ্জগতবায়তে রসরাজরস বা ভ্রেলোকাচিন্তামণি ব্যবহার্য । 

ভ্রেলোক্ল্য চ্িল্ত শি! ৃ 

হীরক. স্বর্ণ, মুক্তা. লৌহ? সব্বসম অন্রতম্ম' রসসিন্দুর অভ্রসম, স্বতকুমারীর রসে 
মর্দন করিয়! ১ রতি কটা করিবে । হারকের অভাবে কড়িভক্ম ব্যবহৃত হুয়। কেহ ২ 
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দগ্ধহারক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্ুপান-্সিপ্ষকফে আদার রস, শ্ুষ্ককফে 
মধু. পিত্ান্বিত বাযুতে চিনিও দ্বৃত. শ্লেম্। ও বাগু যুগপৎ ছুষ্ট ও অসমত] প্রাপ্ত হইলে, 
পিপুলচুর্ণ ও মধু এবং প্রমেহে ছুপ্ধ। ইহ|। কাসনাশক ও বৃন্ত। এই ওঁষধ কফান্থিত্ 
বাসুতেই বিশেষ কার্যকারী । শিরোগত বামুতেও ব্রাঙ্গীরস প্রভৃতি সহ ব্যবহৃত 
হইর] থাকে । ধাতুক্ষয়জন্য নানাবিধ ব্যাধিতে এই ও প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা 
ক্ষয় নিবারক। এই ওষধে হীরক মিশ্রিত নাকরিলে গুঁধধের তাদ্বশ উপকারিতা! 
জন্মে না । কেহ ২ বলেন হীরকের পরিণাম করলা, সুতরাং হীরকের পরিবর্তে কয়লাতম্ম 
ব্যবহার করা যাইতে পরে কিন্তু আমাদের মতে তাহা সমাচীন বলিয়া বোধ হর না। 
হীরকতন্মবিধি মারণবিধি অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 

বতক্ক্ণাদেি তল । 

তৈল 78 সের. কেয়ামূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, শ্বেতবেড়েলা মূল মিলিত “৪ সের 
জল আটগুণ- শেষ /& সের, তুষোদক /৪ সের. এই তৈল অকল্ষ। 

বায়ু শুব্রগত হইলে--শুক্রঠাতি শুক্রবদ্ধত। গর্ভনাশ, গর্বিরুতি ও শুক্রের বিকার 
উৎপন্ন করে । শুক্রচ্যুতিতে করভাদিগুড়িকা, চ্যুতিহররস্, শুক্রপতি ও নিম্বাদি- 

বটিকা ব্যবহার করিবে । * 

কল ভ্ঞাছি গুড়িকা। 

আকরকড়া, শঠ. লবঙ্গ, কুদ্ধুম, পিপুল- জায়ফল. জাতিফুল, রক্তচন্দন প্রত্যেক 

২ তোল, শোধিত অহিক্ষেন ৮ তোলা, ব্টা ৩বতি। এই উষধ রাত্রিতে শয়নের পুবে 

উষ্ণছুপ্ধসহ সেব্য । ইহা শুক্রস্তন্তকর, স্বপ্নদোষ নিবারকঃ কামোদ্দীপক ও বৃষ । 

চুরত্িহলজস্ল 

আকবরকড়া, শু'ঠ. লবঙ্গ, কৃদ্ধুম- পিপুল. জ্ায়ফল. জৈত্রী. বক্তচন্দন প্রত্যেক ২ 

তোলা. হিন্গুল ॥০ তোল. গন্ধক ॥ €তভালা- শোধিত অহিকেন ৮ তোল।, একত্র মর্দন 

করিয়া ৩ রতি বটা করিবে । এই ওধধ শয়নের পুব্বে উক্চদৃগ্ধসহ সেব্য। 

৩নঞ্ার্তি 

অত্র ২ পল, পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল. অহিফেন ৪ তোলা, কুচিল! ৪ তোলা, 

জাঁতিফল £ তোলা- ধুস্ত,রবীজ ৪ তোলা. ভূমিকুম্মাগ, ভূঙ্গরাজ. তালীশপত্র. নাগকেশর, 
নিস্ত, যকষ্ণতিল, যষ্টিমধু ও ব্রিফলা প্রত্যেক %* আনা, ব্রাহ্মীরসে ব। সিদ্ধিপত্ররসে মর্দন 

করিয়া ৪ রতি বটা করিবে । শয়নের পুর্বে উষ্ছুপ্ধনহ সেব্য | 

ন্িিক্বাদ্িলী। 
মিমছাল ৫1০ ভোলা, ভ্রিকল। মিলিত ৬ তোলা, কপ ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, 
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বিন্বপত্রচুর্ণ ১ তোলা, কাবাবচিনি ১ তোলা. বিড়ঙ্গ ১ তোলা. পুরাতন ইক্ষুগুড়ে মর্দন 

করিয়া ৪ রতি বটী করিবে । ইহ শয়নের পূর্বের উষ্চছুগ্ধপহ সেব্য। 
যে ৪টী ওষধ শু ক্রস্তম্তনার্থ লিখিত হইল. আবগ্তক হইলে এসকল সময়পরিবর্তন 

করিয়াও ব্যবহার করা বাঁয়। ত্রিফলা, কাবাবচিনি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সমভাগে 

মাড়িয়া ৪ রতি মাত্রায় উষ্ণুপ্ধদহ শয়নের পুর্বে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয় । 
এই ওঁধধে ফললাভ ন1 হইলে. পূর্বোক্ত ওঁবধ ব্যবহার করিবে । ইহাতে উত্তেজক 
এবং আগ্েয়দ্রব্য সেবন. অনিদ্রা, রাত্রিজাগরণ' রুক্ষক্নান অজীর্ণে ভোজন, উত্তাপ 

সেবন, গুরুপাকজব্য ভক্ষণ প্রভৃতি অহিতকর । 

অতিশয় শুক্র ক্ষরিত হইতে থাকিলে. শুক্র নিবারিণী বটিক ব্যবহার করিবে। 

শুক্র নিনলাল্িনী লাটিকা।। 
পারদ. গন্ধক. লৌহ, অন্র. বৌপ্য স্বর্ট স্বর্ণমাঞ্ষিক প্রত্যেক ॥০ তোলা, 

ংশলোচন ২ তোলা, শোধিত সিদ্ধিবীচ্চর্ণ ৮ তোলা । এই সমস্ত ভ্রব্য 
সিদ্ধিপত্ররসে অথব; তৎরাধে মদ্দন করিয়। ৩ রতি বটা করিব। শয়নের পূর্বে /% 
পোয়৷ উষ্ণছুপ্ধ সহ সেবন করিবে | 

শুক্র বিবদ্ধতায় বৃহতীফলের কাথপান এবং বিরেচন হিতকর । পেটে ও মাথায় 

লাক্ষাকারঞ্জিক তৈল, মহাবিষ্ণজ তৈল, মহানারায়ণতৈল ও নারায়ণতৈল 
মালিশ করাইবে। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী দ্বারা মানসিক হর্ষ সম্পাদন. বলকর ও শুক্রল পথ্য 
সেবন হিতকর। ইহাতে পূর্বোক্ত বৃহৎছাগাগ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘুত, বুহৎঅশ্ব- 

গন্ধাত্ধত, গোধুমাছ্য ঘ্বৃত, বৃহৎশতাবরাধ্বত, কামদেব ঘ্বত, অম্বতপ্রাশ- 

ঘৃত ব৷ বুহতী ঘৃত, প্রযোজ্য । অবস্থান্তেদে বৃহ চক্দ্রোদয়মক রধ্বজ, মকরধ্বজ 
রসায়ন ব। সিদ্ধসূত ব্যবহার করিবে । 

অশ্বগন্ধা যত । 

ঘ্বত ,/8 সের, ছুগ্ধ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের । কক্কার্থ _অশ্বগন্ধা! /১ সের । 

ইহ] মাংসবর্ধক. বৃষ্য ও বাত । 

বুহৎঅশ্বগন্ধা হত | 

ঘ্বত ./৪ সের. ক্াথার্থ-_অশ্বগন্ধা! /১২॥ সের. গল ৬৪ সের. শেৰ ১৬ সের । ছাগমাংস 

২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেব ৩২ সের দ্ধ ১৬ সের । ককার্থ_-জীবকাদ ম্মষ্টবর্গ, আল- 

কুশীবীজ, এলাচি, যষ্টিমধুং দ্রাক্ষা, মুগানী, মাধাণীঃ জীবস্তী, পিপুল, বেড়েল।, শতমূলী; 
ভুমিকুন্মাণ্ড মিলিত /১ সের । “পাকান্তে শীতল হইলে [চনি ও মধু প্রত্যেক /॥ সের 

মিশাইয়! শ্নিপ্চভাণ্ডে রাখিবে | ইহাতে শক্তি, ওজঃ, শুক্র, তেজঃ ও মাংস বদ্ধিত হয়। 

গোধুমাছ্য সত । 

স্বৃত /৪, ক্কাথার্থ_ গৌধুম /১২॥ সের, জল ৬৪ সের; শেষ ১৬ সের, | কন্কার্থ গোধুম, 
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হত শি ৩ সন 

যুগ্জাতকফল, (অভাবে তালের মাথি ) মাষকলাই, দ্রাক্ষা, পরুষফল, কাকোলী, ক্ষীর- 
কাঁকোলী, জীবন্তী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, পিগিথেজ্র. যষ্টিমধু, ভ্রিকটু, চিনি, তল্লাতক 
(অভাবে রক্তচন্দন ), আলকুশীবীজ মিলিত /১ সের । হছুপ্ধ ১৬ সের । পাকান্তে ছাকিয়া 

নিয়্লিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দ্রিবে- দ্বারুচিনি, এলাচি, পিপুল. ধনে, কপ্ূর্ব, নাগকেশর, ৷ 

তৎপর চিনি মধু প্রত্যেক /॥ সের প্রক্ষেপ দিয়। ইক্ষুদণ্দ্বারা আলোড়ন করিয়া মিশা- 

ইবে। ইহা] শুক্রজনক. বল্য. বৃষ্য, বাতহর ও মৃত্ররুচ্ছ, নাশক । 

বুহৎশতাবরী ঘত। 

স্বত/8 সের, শতমূলী রস /৮ সের. ছুপ্ধ /৮ সের। কক্কার্থ_জীবক. খবভক. 
কাকোলী, ক্ষীবকাকোলী. মেদ. মহামেদ, মুগানী. মাধাণী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ভূমিকুম্মাণ- 

রক্তচন্দন মিলিত /১ সের. । পাকান্তে শতল হইলে চিনি ও মধু প্রত্যেক /॥ সের প্রক্ষেপ 

দিবে । ইহা শুক্রবর্ধক, বলকর, বৃষ্ত এবং রক্তপিত্ত, অঙ্গদাহ. বক্তপ্রদর. শিরোদাহ, 

মূত্ররুচ্ছ, ও যোনিশুল নাশক । 

কামদেবঘত। 

স্বত /৪ সের, অশ্বগন্ধা ১০* পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী-. ভূমিকুম্মাগ্. শালপাণি 

বেড়েলা, অশ্বথশুক্গ, পন্মবীজ, পুনর্ণবা. গান্তারীফল. মাষকলাই প্রত্যেক ৯০ দশপল, জল 

২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের | কল্বার্থ-__দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়. পিপুল- রক্তচন্দন. বালা, নাগ- 

কেশর, আলকুশীবীজ. নীলোৎপল, শ্টামীলতা, অনস্তমূল, জীবনীয় দশক প্রত্যেক ২ তোলা; 

চিনি ১৬ তোলা । ইক্ষুরস ১৬ সের । ছুগ্ধ ১৬ সের । ইহাতে পিত্ত প্রকোপ জনিত ব্যাধি. 
ক্ষতক্ষীণ, ও মৃত্রকচ্ছ, আরোগ্য হয়। ইহা বলকর. শুক্রল. বৃস্থ ও বাতহর। 

অস্থতপ্রাশ ঘ্বত। 
স্বত /৪ সের, ক্কাথার্থ_ছাগমাংস ১২॥ সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের। এইরূপ 

অশ্বগন্ধার ক্কাথ ১৬ সের. ছাগ্ুপ্ধ ৯৬ সের । মৃঙ্ছ! পাকার্থ_ কুন্ধুম ৪ তে*লা. কক্কার্থ_ 
বেড়েলা, গোধুম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশ্তুর, ত্রিকটু- ধনে, তালাক্কুর. ভ্রিফলা, 

মৃগনাভি, আলবুশী, মেদ, মহামেদ. খষভক্ জীবক. কুড়. শটা. দারুহরিদ্রা, প্রিয়, 

মঞ্রিষ্ঠী, তগরপাছুকা, তালীশপত্র. এলাচি. তেঙ্গপাত. দারুচিনি. নাগকেশর. জাতিফুল, 

রেণুক, সরলকাষ্ঠ, জৈত্রী, ছোটএলাচি. উৎপল, অনন্তযূল. তেলাকুচার মূল. জীবস্তী. 
খাদ্ধি, বৃদ্ধি, যজ্ঞডুমুর প্রত্যেক ২ তোল! । পাকান্তে শাতল হইলে ”১ সের চিনি 
মিশাইবে। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ ও প্রমেহ নষ্ট হয়। ইহ] বল্য. বৃষ্য, শুক্রজনক ও পুষ্টিকর | 
মাত্রা ॥* তোলা হইতে ১ তোলা । অন্ুপান উষ্ণ দুপ্ধ। 

অভ ঞ্রাস্শ ছ্যত। (চরকোক্ত ) 

দ্বত /৪ সের, পাকার্থ_আমলকীর রস /8 সের, ( অতাবে তৎকাথ গ্রাহ্য ) ভূষিকুল্সাু- 

কস /৪ সের, ইচ্ষুরস /৪ সের, ছাগমাংসক্কাথ /৪ সের, ছুপ্ধ /৪ সের, কন্কার্থ-_জীবক, 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। ১৬১ 
দি শা সত শা শী তি শপ শম্পা পি বাস সদ 

খষতক, শালপাণি+ জীবস্তী, স্ত'ঠ, শটী, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, মেদ, মহামেদ, 
কাকোলী- ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্বেত পুনর্ণবা, লালপুনর্ণবা, যষ্টিমধু১ আলকুশী- 

বীজ, শতমূলী. খদ্ধি, পরুষফল, বামুনহাটা, ত্রাঙ্ষা, বৃহতী, পাণিফল, ভূম্যামলকী, তৃমি- 
কুম্মাও, পিপুল বেড়েল! প্রত্যেক ২ তোলা । শীতল হইলে, মধু /১ সের, চিনি ./৬। 
সের, মরিচ. দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর মিলিত ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া 

নূতন পাত্রে রাখিবে । ইহা! ॥” তোলা মাত্রায় ছুগ্ধসহ সেব্য। এই ওুঁধধ অমৃততুল্য । 
ইহা বল্য. বৃয্য, বৃংহণ ও রসায়ন। ইহা ত্বারা ক্ষতক্ষীণ, শুক্রহীনতা।, শুক্রদুষ্টতা, দাহ, রক্ত- 
পিত্ত, মৃঙ্ছ, হৃদ্রোগ. যোনিরোগ ও মুত্ররুচ্ছ, নষ্ট হয়। ইহা পিত্তাধিক্যে প্রযোজ্য । 

ব্রহৃতী রত । 

গ্বত/৪ সের, বৃহতী ফলের কাথ ১৬ সের, গোক্ষুরকাথ /৪ সের. মাধকলাইয়ের 

কাথ /8 সের. ভল্লাতক কাথ /৪ সের, আমলকীক্কাথ /৪ সের, হুপ্ধ /৪ সের। কক্কার্থ 

_ব্হতীফল /১ সের । মাত্রা ॥* তোলা । অক্পান-_উষ্ণ দুগ্ধ । ইহ শুক্র বিবদ্ধতার 
উৎকৃষ্ট গধধ। 

»স্ন- _ক্রহ চজ্ব্ৰোক্স্ সনন্কদল বত । 

পারদ ৮ তোলা গন্ধক ১৬ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা যথাবিধি কজঙ্জলী করিয়া, রক্তকার্পাস 
ফুলের রসে এবং ঘৃতকুমারীর রসে পৃথক্ ৭ বার ভাবন! দিয়া বোতলে ভরিয়া মকরধবজের 

পাকপ্রণালী অনুসারে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে । এ উর্ধাসংলগ্ন অরুণাত রূজঃ ১ পল. 
( অভাবে-_-মকরধবজ গ্রাহা ) কপ্পুর ৪ তোলা, জায়ফল. ব্রিকটু, লবঙ্গ, মৃগনাতি প্রত্যেক 
॥* তোল1। জলঘ্বার! মণ্দন করিয়া (পান রসে মর্দন যুক্তিযুক্ত ) ২ রতি বটী করিবে। 
অন্থপান- পানের রস। গুধধ ব্যবহার কালে দুগ্ধ, মৌহনভোগ প্রস্ৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার 
করিবে । ইহাতে ধ্বজতঙ্গ আরোগ্য হয়। ধ্বজভঙ্গাধিকারের বুহণ চক্দররোদয় 

ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
ক্িদ্কস্তৃক্ত। 

মুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, যবক্ষার, প্রত্যেক ১ তোলা, রক্তোৎপল পত্ররসে মর্দন 
করিয়। পশ্চাৎ ১ তোল। গন্ধক মিশীইবে। তৎপর এই 'সকল বোতলে ভরিয়া, মকরখবজ 

পাকান্ুসারে ৩ প্রহর পাক করিবে । এই ওঁধধ ২ রতি মাত্রায় তালমূলী ও চিনিসহ 
সেবনীয়। ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্ধক ও শুক্রমেহনাশক। ইহাতে ধবজভঙ্গও আরোগ্য হয়। 
ধধ বাবহার কালে ছুগ্ধ, মোহনভোগ প্রসৃতি পুইীকর দ্রব্য আহার করিবে। 

" স্বন্স্শুনত্ স্বস্নাহ্ন্ন | 

স্বর্ণ ২ তাগ. বঙ্গ, যুক্তা, কান্তলৌহ, জায়ফল, জৈত্রী, রৌপ্য, কাংস্ত, রসসিন্দুর, 
প্রবাল, কন্ত,রী, কপুর, অন্তর প্রত্যেক ১ ভাগ, *্্ব্সসিন্দুর ৪ ভাগ । ২ রতি বচী 
করিবে । এইরোগে বুহৎবাতচিস্তামণি, ও চতুম্মুখ অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইতে 
পারে। 1, 

* ২১-_ 
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লাক্ষান্গাঞ্ডিত্চ ভিল। 

তিলতৈল /৪ সের, লাঙ্গার কাথ /8 সের, কাজি /8 সের. ত্রিফলার কাথ /৪ 

সের, ভূঙ্গরাজ, শতমূলী ও কুম্মাণ্ড রস প্রত্যেক /8৪ সের. তুষোদক /৪ সের, ছুগ্ধ /8 

সের | কক্থার্থ__পিপুল. হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শতমূলী, ভূমিকুম্মাগ্ড, নীলোৎপল, 
যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল। গন্ধার্থ-কর্পুর, গন্ধনঘী, মৃগনাভি, কুদ্ধুম, 

জৈত্রী, তেজপাতা, প্রত্যেক ৪ তোল।। এই তৈল মহাঁবাতহর. মহাপিত্তনাশক, 
মেহত্ন এবং শুল; আনাহ. কচ্ছ, হৃৎশূল, মৃত্রাঘাত, অপন্মার ও উন্মাদনাশক । এই রোগে 

যে সমস্ত উধধ লিখিত হইল, তাহা! ধবজভঙ্গে, দৌর্ধল্যে, কাশ্যে, বৃষ্য ও রসায়নার্থ 
প্রয়োগ করিবে । 

শুওক্রন্ছ াল্তু্াল্া। গর্ভ শুক হইতে এান্জিলে- গর্ভিলী যিমধু, 
চিনি ও গান্তারীফলের দ্বারা কথিত দগ্ধ পান করিবেন এবং তলপেটে অশ্বগন্ধাতৈল, 
গ্লীগোপালতৈল বা মহামাষফ তৈল মালিশ করিবেন। এই রোগে গর্ভিণী, বুহুৎ 

অশ্বগন্ধা ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত ও বুহৎ ছাগলাছ্াঘ্বতি অন্পমাত্রায় অন্নসহ আহার 

করিলে বিশেষ উপকার হয়। উদরাময় থাকিলে ঘ্বত প্রযোজা নহে। ইহাতে 

রসরাজরস, বুহৎবাতিচিস্তীমণি হিতকর। অন্কুপান__উক্চছপ্ধ ও চিনি । 

অসন্বগক্ষা তৈল । 

তৈল /৪ সের. অশ্বগন্ধা ১২॥ সের. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, হুপ্ধ ১৬ সের. 
কন্ধার্থ__স্থুলমৃণাল- ক্ষুত্রমণাল, শালুক. পদ্মকিপ্রন্ধ, (পন্মবীজকোধ) মালতীফুল, বালা, যষ্টিমধু, 

অনস্তমূল, পদ্মকেশর, মেদ, পুনর্ণব. দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্টা, বহতী, কণ্টকানী. এলাচি, এলবালুক, 

ব্রিফলা. মুত', চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ মিলিত /১ সের। এই তৈল দ্বার! রক্তগত বায়ু, 

শুক্রহুষ্টি, যোৌনিবিকার ও ক্রৈব্য নষ্ট হয়। 

বালক বালিকা বায়ুদ্ারা শুকফ হইতে থাকিলে-__ পূর্বোক্ত গর্ভশোষের 
গঁষধধ সমুহ অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে । বায় শিরোগত হইলে লাতপ্রধান 

শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে । ইহাতে চিন্তামণ্চিতুন্মুখ, বৃহৎ বাতচিস্তামণি, 

যোগেন্দররস, নারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মধামনারাধণতৈল, প্রভৃতি 
বায়প্রশহ্ক ন্গি্ধ শীতল উধধ সমূহ ফলপ্রদ। মহালক্ষমীবিলাসতৈল শিরোগত 

বায়ুতে বিশেষ কার্য্যকারী। ককান্ুবদ্ধ শিরোগত বাুতে ভ্রলোক্যচিস্তামণি 

ও নারদীয়লক্গ্মীবিলাস হিতকর । 

স্মমহা লঙ্গ্ষী নিলা হল তল । 

কুষ্খতিল তৈল “/৪ সের, শতমূলী, ভূমিকুম্া্ড কদলী, গোক্ষুর ও আমলকী প্রতোকের 
কাগ বা শ্বরস /৪ সের, নারিকেল জল, কুমড়ার জল, দধিরমাত, কাজি, লাক্ষার জল. 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। ১৬৩ 
শত প জব সা গরস্উউ সর 

ছাগছুপ্ধ প্রত্যেক /৪ সের, কন্ধার্থ_শটী, চাপাফুল, মুতা, বেড়েলা, বেলছাল, অশ্বগন্ধা, 
বৃহতা, বাসকছাল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্রিষ্ঠা, শ্ঠামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারু- 
হরিত্রা, যষ্টিমধু$ মৌলফুল, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, বালা, যমানী, গন্ধতাদালিয়৷ মিলিত /১ 
সের। কন্ধপাকান্তে পূর্বোক্ত গন্ধদ্রব্য দ্বার গন্ধপাক করিবে । এই তৈল ব্যবহারে 
মস্তিষ্ক ও ন্নাযুসম্তৃত বিবিধ পীড়া, উন্মাদ. অপন্যার, মুচ্ছা ও বাতরক্ত নষ্ট হয়, এবং 

ইহাতে মন্তিষ্ষশক্তি ও ন্নায়বীয়শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিরোগত বামুতে 
বৃহৎ শাল্মলীঘ্বুত উৎকষ্ট। 

বৃহৎ শাল্মলীঘ্বৃত। 
দ্বত/৪ সের, আমলকী. শিমুলমূল, বাপকছাল, শতমূলী, ভূমিকুম্নাগু, প্রত্যেকের কাথ 

বা স্বরস /8 সের, ছুগ্ধ /৪ সের ঘোল /৪ সের । কন্কার্থ_গজপিপুল, পিপুল, কাকলা, 

কেস্ত. তালমূলী, খদিরকান্ঠ,. মটরকলাই, বনমুগ. পারুলছাল; কুড়, তেজপাতা, ড্রাক্ষা 

অনন্তমূল, কাকমাচী, মুতা, মাষাণী, দারুচিনি চাপ।নটেরমূল মিলিত /১ সের । ইহাতে 
মস্তিষ্ক ও স্সায়বীয় বিবিধরোগ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, ক্ৈব্য, উন্ম।দ. মূচ্ছ। ও ভ্রান্তি নষ্ট 
হয়। মস্তিষ্কে বিশেষ শীতল ক্রিয়া আবশ্যক হইলে, হিমসাগর তৈল মালিশ করিবে । 

এই রোগে চিন্তা, বাত্রিজাগরণ, গুরুপাকভ্রব্য সেবন, মৈথুন, কোষ্ঠবদ্ধত প্রতি 
অহিতকর । 

অহ্প ল্্রিক্রব্ডাজ্নয জ্রল্হগ্রত্ড চিম্কি-হলা ॥ 

বায়ু প্রকুপিত হইয়া অনেকের হঠাৎ হন্ুগ্রহ হইয়া থাকে । ইহাতে “চোয়াল” এমন 
ভাবে আটকাইয়া যায় যে, আর মুখ বন্ধ করা যায় না। হন্ুপ্রদেশ শিগ্কত্দিনন 

করিয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ শ্নেহাভ্যক্ত করিয়া পশ্চাৎ স্বেদ দিয়া, ছুই হস্তের অন্ুষ্ঠদ্বয় দ্বার 

পাঁড়ন পূর্বক, তক্জনী অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা চিবুক উন্নত করিয়া, হঠাৎ চিবুকের উন্নামন 
ক্রিয়া সম্পাদন করিলে এই রোগ দূরীভূত হয়। 

হ্গ হলগক্রভ্ভাহন্য ভ্ল্রপ্ীক্ছ চিল্সম্কি-হলা। 

এই রোগে ( পৃর্বোক্ত কারণে ) মুখ বন্ধ হইলে এ অবস্থাতেই থাকে আর বিরৃত করা 

যায় না। 

প্রথমতঃ তিল, মসিনা" প্রভৃতি তৈলাক্ত দ্রব্যের দ্বারা স্বেদ প্রধান ও দুষ্ধত্বারা 
উক্ত প্রবা পেষণ করিয়া ঈষছৃষ করতঃ বারংবার উপনাহ ( পুলটিস) প্রদান 

করিবে এবং মধ্যেই কথা বলাইবার চেষ্ট করিতে । যদি ইহাতে হস্ছুগ্রহ দুরীভূত ন। 

হয়. তবে-মহামাষ, নিরামিষমহায়াঘ, ,মহাবলা বা মহাকুক,টমাংসতৈল 



১৬৪ ফলিত চিকিতসাবিধান । 
সি আপ শিপ ৯ সি 

অথব! ব্হৎ ছাগলাগ্বযুত হস মালিশ করিয়া লবণের স্বেদ দিবে। দ্শমূল ও 

কাজিত্বার! নাড়ীশ্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । ইহাতে সততই কথ বলিতে 

চেষ্টিত হইবে। 

অআত্প আছি ভিম্কি-ুভলা » 
ইহা! কেবল বাতজ ব্যাধি । সর্বদা উচ্চ কোলাহল, হা্য, ভারবহন, কঠিন দ্রব্য 

চর্বন প্রভৃতি দ্বার! বায়ু প্রকুপিত হইয়! মুখের অর্ধাংশ ও গ্রীবা বক্র করে। ইহা হইতে 
নেত্রাদি বিকৃত হয়, ওষ্ঠদ্বয়ে শোথ জন্মে এবং মুখের যে পার্খে অর্দিত হয় এ পার্খস্থ গ্রীবা, 

চোয়াল ও দস্তে বেদনা হইয়া থাকে । 

ইহাতে মাষকলাই দ্বার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া নবনীত সহ ভক্ষণ করিবে । পক্ষাথাতের 

বলাদিকষায় পান এবং মাষবলাদিকষায়ের নাসাপান ইহাতে অতিশয় 

হিতকর। এইরোগে মহা মাষ তৈল, বৃহৎ মহামাষ তৈল, মহাকুকুটমাংস 

তৈল, মহাবলাতৈল বা মাষবলাদিতৈল মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয় । 

ইহাতে বৃহৎ ছাগলাগ্ত্বত, ছাগলাগ্যদ্বত, নকুলাছ্ত্বত ও দশমূলাদ্রান্ধত পানার্থ 
ব্যবহার করিবে । অর্দিতে রসরাজরনস প্রশস্ত । বুহৎবাতচিন্তামণি, চিন্তামণি, 

ব্রিলোক্যচিন্তামণি ও যোগেন্দ্ররস অবস্থাতেদে ব্যবহৃত হইতে পারে। 

সলান্মন্লাছি ক্ুআাম্র। স্মথা মাবকলাইঃ শ্বেত বেড়েলামূল, আলকুণশী- 
বীজ, গন্ধতৃণ, রানা, অশ্বগন্ধামূল ও তেরেগা মূল মিলিত ২ তোলা, জল “/॥ সের, শেষ ,/% 

পোয়৷ ছাকিয়া বিসশ্তদ্ধ মুলতানি হিং ২ রতি ও সৈম্ধব |” এক সিকি প্রক্ষেপ দিয়া ঈীষহুষঃ 

অবস্থায় তোজনান্তে (সায়ংকালে ) যথাশক্তি নাসাপান করিবে । যেপার্থের পীড়া সেই 

পার্খের নাস দ্বারা নাসাপান কর বিধেয়। " 

অভ্যাস না থাকিলে অনেকেই নাসাপান করিতে পারেন ন1। সুতরাং অপারগ 

অবস্থায় ইহা সাধারণ কাথের ন্যায় পান করিবেন । 
লেস্শেস্ুুলম্ত্র ত। 

দ্বত//৪ সের, হুপ্ধ /8 সের, দশমূলের ক্কাথ ১২ সের। কন্ার্থ_জীবনীয়গণ মিলিত 
/১ সের। অর্দিতে আহারের পর দ্বতপান বিধেয়। উপরি লিখিত ত্বতগুলি অর্দিতে 
আহারান্তে প্রয়োগ করিবে । 

অছিদত তোগীল্ দুল্কিআ। 

যে অর্দিত রোগী ক্ষীণদেহবিশিষ্ট, অব্যক্তভাষী, কম্পযুক্ত এবং বহুকাল হইতে এই 

রোগে পীড়িত তাহার জীবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে । 

এই রোগে বিবমাশন, কঠিনদ্রব্য আহার, অতিরিক্ত হাস্য, ভারবহন, গুরুপাকপ্রব্য। 
স্নান ও দস্তধাবন অহিতকর | মাষকলাই, স্ব, ছুগ্, নবনীত, মাংসযুষ প্রভৃতি হিতকর । 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। ১৬৫ 
শি পা 5512৯ 

স্বন্যাসুভস্ভ চিল্লা £ 
বিকলভাবে মন্তক রাখিয়া! শয়ন, দ্বিবানিদ্রা, বিবৃতনেত্রে নিরীক্ষণ প্রভৃতি কারণে 

কুপিতবায়, কফাবরৃত হইয়া গ্রীবাদেশস্থ প্রধান শিরাদ্বয়কে স্তম্তিত করে বলিয়৷ ইহার 
নাম মন্তাস্তস্ত । ইহাতে গরীব! ফিরাইতে বা ঘুরাইতে অতি কষ্ট হয়। 

ইহাতে রুক্ষম্বেদ, নন্য, বিশ্বাদিপঞ্চমূলের বা দশমূলের কাথ হিতকর। এইরোগ 
কফাবৃত বামুর কাধ্য সুতরাং পুর্বে কফহর ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ বাতনাশক চিকিৎস! 
কর্তব্য । প্রথম অবস্থায় বানুকান্বেদ, ভাজা মাষকলাইয়ের স্বেদ, ক্ল্যানেলন্বেদ উষ্ণজল- 

পূর্ণ বোতলম্বেদ, কফহুরত্রব্যের নাড়ীস্বেদ প্রযোজ্য । লক্ষমীবিলাস, বুহৎবাত- 

গজান্কুশ, কৃষ্ণচতুম্ম্থ প্রভৃতি উধ শ্লেম্মহরদ্রব্যের সহিত সেবন করিবে । মন্তা 
(গ্রীবা) শিরার বেদনা নিবারণার্থ আদা. সজিনাছাল, রাইসরিষা, রসুন ও সিদ্ধির 

উষ্ণ প্রলেপ দিবে । রসোনতৈল, সৈম্ধবাদি বা কুজপ্রসারণীতৈল মর্দনার্থ ব্যবহার 

করিবে। ষড়বিন্দ্ুতৈলের বা বুহদশমুলতৈলের নন্ গ্রহণ হিতকর। কুকুটডি্বের 

তরলাংশে, সৈন্ধব ও দ্বত মিশ্রিত করতঃ গরম করিয়। গ্রীবাদেশে মর্দন করিলে মন্যান্ত্ত 

আরোগ্য হয়। এই রোগে সন্ধ্যার পুর্ব্বে উধধ সেবন করিবে। প্রক্রিয়া ত্বারা সম্পূর্ণ 
আরোগ্য ন। হইলে, শেষে অদ্দিতবৎ চিকিৎসা করিবে । ইহাতে উর্ধনিরীক্ষণ নিবিদ্ধ 
এবং শ্নেম্বহরদ্রব্য পথ্য । 

ক্ুুজপ্রসাল্রলী তল। 

তিলটতৈল ১৬ সের, গন্ধভাদালিয়া ১২॥সের. জল ৬৭ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ 

সের, কীজি ১৬ সের, দুগ্ধ ৩২ সের । কক্কার্থ__চিতেমুল. পিপুলমূল, যষ্রিমধুং সৈন্ধব, বচ, 

শুল ফা, দেবদারু. রান্না, গজপিপুল, গন্ধভাদালিয়! মূলঃ জটামাংসী ও ভল্লাতক প্রত্যেক ১৬ 

তোল । ইহাতে বাতগ্লেম্মিকব্যাধি, কুক্জতা, পঙ্গুতা, গৃথরসী, গ্রস্থিবাত, শিরাস্তস্ত, গ্রীবাস্তস্ত 

এবং মন্যযান্তস্ত আরোগ্য হয় । 

তিিহ্বাস্৪ত্ভ টিল্কি- তলা ॥ 

ইহাতে অর্দিত রোগোক্ত স্নেহ গণ্ড,ষ ধারণ করিবে এবং সৈ্ধবমিশ্রিত দশমূল কষায়ের 

কবল করিবে । এই রোগ কেবল বাতজ। ইহাতে অদ্দিত রোগের স্বৃতাদি ওষধ ব্যবহার 

করিবে । এই রোগে বামুনাশক দ্রব্য পথ্য এবং ঝাল একেবারে বর্জনীয় । কদাচিত 

কাঁফানুস্থষ্ট জিহ্বান্তস্ত দৃষ্ট হইলে, মন্তান্তস্তবৎ চিকিৎসা করিবে । 

মৃক, মিন. মিন. বা গদ্গদ রোগাক্রান্ত হইলেই কল্যাণকলেহু সেবন করিবে। 

এই রোগ সমূহ সকফবাযুজাত। শব্দবাহিনী ধর্মশীপথ রুদ্ধ বা রুদ্ধপ্রায় হইলে 

এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । কল্যীণকলেছের চূর্ণ ওষধ জিহ্বায় ঘর্ষশ 
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করিলে (বিশেষ ফললাত হয় । এই রোগে গ নকুল স্বৃত, ছ ছাগলাছ ভত চিস্তামণি, 

ত্রেলোক্যচিন্তামণি, নারদীয়লক্ষবীবিলাস, জরোক্ত অস্টাঙ্গাবলেহিকা, কৃষণ- 
চতুম্ম্থ, বৃহৎ বাতগজাস্কুশ উঁধ ব্যবহার করিবে । 

হুলাশক লেহ। 
হরিজ্রাচর্ণ- বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, কুষ্ণজীরে, যমানী, যষ্টিমধু ও সৈদ্ধব প্রত্যেক 

সমভাগ, /* আনা মাত্রায় ঘ্বতসহ লেহন করিবে । অবস্থাবিশেষে ইহা আদারস ও মধুসহ 
লেহন করিতে দেওয়। হয়। 

ইহাতে মাষকলাই এবং অভিষ্যন্দি দ্রব্য “অপথ্য 1” 

সশ্সন্বন্বান্তন্ষ ভিল্কি-হলা £ 
[ স্বন্ধস্থিত কুপিত বায় শিরাঁসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক জন্মাইয়! থাকে |] 
এই রোগ বাতজ কিন্তু তস্ত্রাস্তরে বাতকফজ বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । অবস্থাবিশেষে 

উভয় প্রকার মতই সমীচীন । সাধারণতঃ বাতজই দৃষ্ট হইয়া পাকে । দ্রশমূল, বেড়েল! 
ও মাষকলাই ইহাদের কাথে ত্বত |" সিকি ও তৈল 1 সিকি প্রক্ষেপ দিয়! পান 

করিলে অববাহুক এবং বিশ্বচী নষ্ট হয়। এই কাথ সায়ংকালে আহারাস্তে থাশক্তি নাসিক! 

দ্বার পান করাই যুক্তিযুক্ত । অংসগত, স্কন্ধগত, অংসদ্ধয় মধ্যস্থ, মন্তাগত ও শিরোগত 
বাযুতে নস্তের বিশেষ উপকারিতা বণিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রে এই ক্বাথ নাস পানার্থই 
বিহিত হুইয়াছে। 

অসমর্থ পক্ষে_ ইহা সাধারণ কাথের ন্যায় পান করিবে । বেড়েলামূলের রস. 

পাণিধামূলের রস অথবা আলকুণী মূলের স্বরস,. টতৈতল ও সৈম্ধব প্রক্ষেপ দিয়া 
নাসাপান করিলে এক মাসে অববাহুক নষ্তু হয় এবং বানু বজবৎ দৃঢ় 

হইয়া থাকে। ইহাতে মর্দনার্থ মহামাষ তৈল, মহাকুক্ট মাংস 

তৈল, রৃহন্মাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষ তৈল, ও মহাবলা তৈল 
ব্যবহার করিবে। বৃহৎ ছাগাগ্ত্বত পানার্থ এবং মর্দনার্থ প্রয়োগ করিবে । বেদন! 

থাকিলে, হংসাদিঘ্বত মালিশে বিশেষ ফল লাত হয়। ত্বত মর্দনাস্তে ভাজা 

মাষকলাইয়ের ম্বেদ বা সৈন্ধব লবণের ম্বেদ ফলপ্রদ , ইহাতে রসরাজ রস সেবন 

করিবে । বায়ুর শ্রেন্স্থানে গমন হেতু কফবর্ধক অভিষ্যন্দি দ্রব্য ও অস্ন প্রভৃতি অহিতকর। 

বাতারিতৈল ও বাতারিমর্দন সর্ববিধ বাতবেদন! প্রশমক ৷ 

লাভ্তান্ষ্িতৈল। 

সর্পতৈল, তাপিনতৈল, কেরোসিনতৈল ও কপুর প্রত্যেক / ছটাক বোতলে 
পুরিয়। রৌদ্রে গরম করতঃ মালিশ করিবে। 
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না শান্তিন্দমলদন্ন। 

পুরাতন দ্বত /। পোয়।, হংসভিম্বের কুসুম ১টী, ত্রিকটুচুর্ণ মিপিত দ* আনী; সৈদ্ধব ১॥ 

তোলা, এরগু কস্ ৪ তোলা, বৌদ্রে পাক করিয়] মর্দন করিবে । 

অঅন্প অআংস্ন ৫ম্পাহ্ল িল্কিল5 তলা ॥ 

এই ব্যাধি কেবল বাতজ। ইহাতে বাঁজিগন্ধাদি কষায় বিশেষ ফলপ্রদ । বাঁজি- 

গন্ধাদি কষায়ের দ্রব্য দ্বারা তৈল স্বতাদি পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। বাজি- 
গন্ধাদিগণ বাতব্যাধির, বিশেষতঃ শৌষক বায়ুর পক্ষে নিলক্ষণ ফলপ্রদ। ইহাতে আহা- 

রাস্তে মহাকল্যাণক ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাছ্যঘ্বত ও ছাগলাছ্যঘ্ধত পান, সপ্ত প্রস্থ- 

মাষতৈল ও মাষবলাদি তৈল মর্দন. রসরাজরস যোগেন্দ্ররস, বৃহতবাত- 
চিন্তামণি ও ভ্রেলোক্যচিস্তামণি উষধ সেবন বিধেয় । ইহাতে মহামাষতৈল, মহা 

কুট মাংসতৈল, নকুলতৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণীতৈল ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
অশ্বগন্ধাদ্বৃত এবং বৃহ অশ্বগন্ধাঘ্ধত পান, অশ্বগন্ধাতৈল ও শ্রীগোপাল তৈল 
মালিশ করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। নিয়লিখিত মধ্যমনারায়ণতৈল মালিশে এই 
পীড়ার উপশম হইয়। থাকে । 

আাতভিগক্ফ্াণাছি কুজ্মাল্তা | যখী,--অশ্বগন্ধা, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েল।, গোরক্ষ- 

চাকুলে, দশমূল. শু ঠ. রজ্পুষ্প শ্বেত কেলেখোড় শ্বেতপুশ. রক্ত কেলেখোড়া ও বা! 

্ল্রযক্নমাআাম্রণতভিল | 

তিলতৈল ১৬ সের, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, বিশ্বযূলের ছাল, পারুলছাল, বৃহতী, কণ্ট- 
কারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিম, নাওসোণা. পুনর্ণবা. গন্ধতাদালিয়া ও গপিয়ারী 

প্রত্যেক ১* পল. জল ৪ দ্রাণ শেষ ১ দ্রোণ- (৬৪ সের ) শতমূলীরস ১৬ সের. ছুগ্ধ ৬৪ সের। 

কন্ধার্থ__বচ, রক্তচন্দন. কুড়. এলাচি, জটামাংসী, শৈলজ. সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেডেলা, বান্না, 

শুল্ক, দেবদারু, শালপাণি, চাকুলে. মুগানী, মাষাণী ও তগবপাছুক! প্রত্যেক ১ পল। 

ইহাত্বার! গাক্রশোষ, কুজ. পক্ষাঘাত, অন্বরৃদ্ধিঃ কুরগু, মন্ান্তস্ত ও কটিবেদন! প্রস্তুতি 
নষ্ট হয়। ৬ 

বায় হৃদয়ে প্রকুপিত হইলে, শালপাণি সাধিত ছুগ্ধ পান বিধেয়। ইহাতে চ্যবনপ্রাশ 

ও শিলাজতু রসায়ন প্রয়োগ করিবে । বাতপ্রধান হৃত্রোগে যে সমস্ত উষধ কধিত 

হইবে ইহাতেও অবস্থাবিশেষে তৎসমুদ্ায় প্রযোজ্য ।, হৃদয়স্থ রস দুষিত না হইলে হৃত্রোগ 
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হয়না: কিন্ত এইরোগে বায়, হৃদয়স্থ রস দূষিত না করিয়াই বেদনা উৎপাদন করে। 
রসের সন্ধান হৃদয়, সু তরাং প্রথমতঃ রস দূষিত ন1 হইলেও কালাম্তরে নিশ্চয়ই দুষিত হয়; 

তজ্জন্ত পরিণামাবস্থায় বাতপ্রধান হৃ্রোগের চিকিৎসা! অপ্রতিহত। প্রথম অবস্থায় মহা- 

বলাতৈল, পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল, হংসাদিতৈল ও বৃহত্ধুস্ত,রদ্বত জদয়ে যা্সিশ 
করিবে । মহালন্ষমীবিলাম ব! সর্বাঙ্গহ্রন্দর আদারস ও মধুসহ সেবনে বেদনা 

দূরীভূত হয়। পরিণামাবস্থায় রসের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় বাতকফহর ক্রিয়! কর! কর্তৃবা। 

ইহাতে যাবতীয় অভিয্যন্দি ট্রব্য, অম্ন ও শাক প্রভৃতি “অপথ্য |” 

অআগ্র গ্পন্ক্ান্মাতভড জে্কফিলুশলা 

বাতব্যাধির মধ্যে পক্ষারাতই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহার অন্য নাম “পক্ষবধ” । ইংরাজিতে 

ইহাকে প্যারালিসিস্ বলে । এই রোগ শরীরের এক অঙ্গ অর্থাৎ অর্ধাঙ্গ অবলম্বন করিয়া 

উৎপন্ন হয় এজন্য ইহাকে অর্ধাঙ্গ রোগও বলে। হস্ত পদাদি শরীরের এক একটী পক্ষ, সুতরাং 

তাহার আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া! নষ্ট করে বলিয়াই ইহাকে পক্ষবধ বলে । বিশেষতঃ এই 

রোগে ম্পর্শনাদি জ্ঞান একেবারেই কমিয়া যায়। বাতব্যাধির পৃর্বরূপ পূর্বে অন্থুতব করা 
যায় না, অথবা ঈষৎ অনুমিত হয় । এজন্য পূর্বে অনেকেই সাবধান হইতে পারেন না। 
রোগের সাধন্শ্য হেতু অর্দাঙ্গ আক্রান্ত হইয়া থাকে । এই রোগে বায়, পক্ষের সন্ধিস্থলস্থিত 

আশ্নেষক শ্লেম্সাকে এবং শিরা ক্নায়কে শুক্ষ করিয়া-_-পীড়া উৎপন্ন করে। বাতবাধির 

অধিকাংশ স্থলেই শিরা ও ন্নায় আক্রাস্ত হইয়া থাকে । শিরা ও স্নায়ুর প্রসারণ জন্য 

প্রসারণী ( গন্ধতাদালিয়। ) উত্রুষ্ট। ইহা বাত এবং কফনাশক | ইহাতে মাষাদিকষায়, 
মাষবলাদি কষায় ও বাজিগন্ধাদি কষায় হিতকর। স্পর্শাজ্ঞতা নিবারণার্থ 

বায়ূনাশক ন্বেদ, লবণন্বেদ্, মাংসম্বেদ ও মাধকালাই ম্মেদ প্রদান করিবে । শাল্বণস্বেদ 
ইহার মহৌষধ । 

ক্মাজ্বাি কুজআমাস্তর । যথা__মাষকালাই, আলকুণীবীজ, এরগুমূল ও শ্বেতবেড়েলা- 
যূল ইহাদের কাথে শোধিত হিং ২ রতি ও সৈন্ধব |* সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । 

পক্ষাঘাতে বা যষে কোনও প্রকার বাতে, বেদনা গাকিলে হৎসাদিমর্দন ব্যবহার করিবে । 

হৎসাদি মর্দন | যখা__হংস ডিম্বের কুসুম ৪টী পুরাতন ত্বত ৪ তোলা. এরগুতৈল ৪ তোলা. 

ভূলতাক্ষীর ৪ তোল! ( কেঁচোররস ), সৈন্ধব ৪ ভোলা স্র্যাপক করিয়। ব্যাধি স্থানে মালিশ 

করিবে । এই প্রকার বেদনায় বিশেষতঃ কফসংস্থষ্ট বায়ুর বেদনায় বৃহ ুন্ত,রঘ্বতও 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

স্পালুশ ল্লেচা। 

তত্রদাব্বণদি গণ ও মহাবলা তৈলোক্ত ফাকোল্যাদি গণ, উভয়ের সমান আনুপ মাংস 
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(শুকরাদি__অভাবে ছাগ, হংস ও কুকুটাদ্দির মাংসও গৃহীত হয়। ) এই ভ্রব্যগুলি কীজি, 
দধিরমাত, কুলশু ঠতিজান জল এবং তেঁতুলভিজান জল প্রভৃতিত্বার| ঘন ও নির্মল ভাবে 

পেষণ করণানন্তর ঘ্বত, তৈল, বস৷ ও মজ্জান্বার! জ্ুম্সিঞ্চ রুরিয়া, সৈদ্ধবলবণ দ্বার! 

লবণম্বাদ বিশিষ্ট করিয়া গরম করতঃ ঘন প্রলেপ দ্িবে। ইহাকেই শান্ধণ স্মেদ 

কহে। উপরি লিখিত গণোক্ত দ্রব্গুলি পাওয়। না গেলে, যাহা পাওয়। যায় 

তাহা লইয়াই কার্য নির্বাহ করিবে । গণোক্ত দ্রব্যের সকল স্থলেই এই নিয়ম 
জানিবে। বসা ও মজ্জার অতাবে দ্বতদ্বারাই কার্য নির্ধাহ করিবে । পেষণার্থ 

অন্যান্য অমন দ্রব্যের অভাব হইলে কীজিদ্বারা তৎকার্ধ্য সমাধ| করিবে । ইহা প্রাতে 
ও বৈকালে ব্যবহার্য । ইহাদ্বার! বামুর জেতঃ পরিষ্কার হইয়া! সত্বর বাতব্যাধির উপশম 
হইয়। থাকে। 

বাতব্যাধিতে স্বল্পপঞ্চমূল ও বেড়েলাযুলসাধিত দুপ্ধপান হিতকর। ইহাতে 

মহামাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষতৈল, সপ্ত প্রন্থমাষতৈল, মহাকুক্টমাংস- 
তৈল, এবং পি প্রধানে সপ্ত প্রস্থ মহামাষতৈল, মাষবলাদি তৈল ও পুস্পরাজ 

প্রসারণী তৈল বিশেষ ফলপ্রদ। কফাধিক অবস্থায় একাদশ শতিকা প্রসারণী 
ও অফীাদশশতিকা প্রসারণী বিশেষ ফলদায়ক । শেষোক্ত তৈল ংটী এবং মহারাজ- 

প্রসারণী তৈল সকল প্রকার পক্ষাঘাতেই ব্যবহার কর! যায়, কিন্তু এই সকল ওষধ 
প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য নহে। পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল বাতপৈত্তিক শিরোরোগেও 
ব্যবহৃত হয় । 

ব্রহত্পুহ্লান্য প্রতি । 

পুরাতন ঘ্বত /৪ সের, ধুতুরাপত্র রস /৪ সের; মহীলতাক্ষীর /২ সের, এরগু তৈল 

/১ সের, বাঙ্গলামদ /২ সের। কন্ধার্থ_সৈন্ধব /| সের, ত্রিকটু, ব্রিফলা, চই, 

পিপুলমূল, চিতেমূল, দেবদারু, হরিদ্রা, কুড়, যঞ্রিষ্ঠা, লোৌধ, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র, 

এলাচি. দারুচিনি, র্ুক্তচন্দন, যবক্ষার প্রত্যেক /* ছটাক। পাকার্থ_-জল ১৬ 

সের। ইহাতে পক্ষাঘাত, নানাবিধ বাতবেদনা! ও বাতশ্লেম্মার বেদন। সত্বর 

নিরারুত হয়।, 

পুস্পল্লা্ প্রসাল্সী তৈল। 

রুষ্গতিল তৈল /৪ সের.*কাথার্থ১ গন্ধ ভাদালিয়া ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ 

সের । অশ্বগন্ধামূল /৬। সের, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের । শ্বেতপন্মরস /৪ সের, শতমুলী- 

রস /৪সের, গব্য ব। মহিষ ছুগ্ধ ১৬ সের । বন্ধার্থ-_গুল ফা, পিপুল. এলাচি, কুড়, কণ্টকারী, 
ওঠ, যাইিমধুং দেবদার, শালপাণি, পুনর্ণবা। ম্জিষ্ঠা, তেজপাত, রান্মা, বচ. পুক্করমূল. (কুড়) 

২২-_- 
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যমানী, গন্ধতৃণ,. জটামাংসী. নিসিন্দা, বেড়েলা. চিতেযুল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী 
প্রত্যেক ২ তোলা । এই তৈল বাত বা পিত্তপ্রধান হৃড্রোগে এবং হৃদয়কুপিতবায়ুতে 

ব্যবহৃত হইতে পারে। : 

আঅষ্ঠাদস্ণ স্পতিক্কী এ্রসাজনী তল 

তিল তৈল ৬৪ সের. (ইদানীং সিকিমাত্রায় প্রস্তুত কর! হয়। ) ক্কাথার্থ__মূল. 
পত্র ও শাখাসহ গন্ধতাদালিয়া ৩০ পল. শতমুলী ১০০ পল, অশ্বগন্ধা! ১০০ পল, কেয়ার মূল 
১০* পল: দশমূলের প্রত্যেক পদ ১০* পল. বেড়েলা ১০০ পল. বিন্টীমূল ১০০ পল. 
পাকার্থ_জল ৬৪০০ সের. শেষ ৬৪ সের, কাজি ১২৮ সের. দধির মাত ১৬ সের, ছুগ্ধ ১৬ 
সের. শুক্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের. ছাঁগমাংসের ক্কাথ ১৬ সের । কন্কার্থ- _ভল্লাতক. তগর- 

পাঁছুকা, স্ট'ঠ. পিপুল, চিতেমূল, শটী. বচ, পিড়িংশাক. গন্ধভাদালিয়া. পিপুলমূল. দেবদার, 

শুল ফা. ছোটএলাচি, দারুচিনি, বালা. কুক্ষুম' কম্ত,রী. মঞ্তিষ্ঠা, শিলারস. নখী, অগুরু. 

কর্পুর. কুন্দুরুখোটী (বণিক দ্রব্যবিঃ 1) হরিদ্রী-ল বঙ্গ;গন্ধতৃণ. রূক্তচন্দন. কাকলা', নালুকা. মুতা। 

কষ্ণাগুর. শু'ঠ. তেজপাত, শী, রেণুক. শৈলজ; সরলকাষ্ঠ, কেতকী. ত্রিফল?, আলকুশীমুল. 
শতমূলী. সরলকান্ঠ, পদ্ম. নাগকেশর. প্রিয়স্ত্. বেণামুল, জটামাংসী, জীবনীয়গণ, পুনর্ণবা. 
দশমুল, অশ্বগন্ধী, নাগেশ্বর. রসাঞ্জন. লতাকত্ত,রী ফল. জায়ফল. পুগফল ( শুপারি), শল্পকী, 

(অভাবে কুন্দুরু খোটী ) ও গন্ধরস প্রত্যেক পদ ৩ পল । এই তৈল মর্দনে- ত্বকগত বায়ু, 
পানে-_কোষ্ঠগত, ভক্ষ্যদ্রব্যসহ মিশ্রিত করিয়া তক্ষণে_স্ঙ্মানাড়ীস্ব, নস্যে-_উর্গত, বস্তি 
ক্রিয়ায় _-পক্কাশয়স্থ এবং নিরহ ক্রিয়াদ্ধার। সর্বাদেহস্থ বামু প্রশমিত হয়। শানে কথিত 

আছে যে শুষ্কবৃক্ষে এই তৈল সেচন কনিলে তাহাও পুনজ্জীবিত ও ফলশালী হয়। 

ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় বলশালী হয় এবং পান করিলে নিঃসন্তান সম্তানবান হয়। 
ইহাদ্বার! নানাপ্রকার বাতব্যাধি ও পিস্তকফান্ুবন্ধ বাতব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয়। বিষুণপুজ। 
করিয়৷ এই তৈল ব্যবহার করিবার নিয়ম লিখিত আছে । 

বৃদ্ধ বেগের মতে এই তৈলের কাথে রাঙ্লা ও দেবদারু ন। থাকিলেও রান্না ৫০ 

পল এবং দেবদারু ৫* পল প্রদেয় । কিন্তু তাই বলিয়! জল অধিক দেয় নহে। এই 
মত “*চক্রপাণি” সন্মত। ত্রিফলা মিলিত ৩ পল. দশমূল মিলিত ৩ পল, জীবনীয়দশক 

মিলিত ৩ পল গ্রাহা। এই তৈতলে তেজপাত, মৌবীপাতা, মৌরী, কুড়, ঠাপাফুল, চোর- 
পুষ্পী. গেঁঠেলী, জৈত্রী. মরুবক (তুলসীতেদ ।) প্রত্যেক ৩ পল পরিমাণ অধিক প্রযোজ্য । 
এই তৈলের অধম কক্বদ্বার! প্রথমপাক. মধ্যমকন্বদ্বার» ২র প্রাক এবং উত্তমকক্ষদ্বার] ৩য় 

পাক করিবে । কর্পুর ও কম্ত,রী, নামাইন্া| ছাকিয়! মিশ্রিত করিবে এবং মুখ ঢাকিয়া 

রাখিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাক জলঘ্ারা ন! করিয়া গন্ধোদক দ্বারা নির্বাহ করিবে। 

গন্ধোদক প্রস্তত বিধি | যগ1_তেজপাত, মৌরীপাতা, বেণাম্বল, মুত ও বেড়েলামূল 

প্রত্যেক ২৫ পল, কুড় ১২॥ পল. জল ২৫ প্রস্থ, শেষ ১২। প্রস্থ বা ৫€* সের। 
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তৃতীয় পাকের প্রব্য। যথা-ছোটএলাচি, দারুচিনি, কুদ্ছম, শিলারস. নখী. অগুরু, 
কুন্দুরুখোটী, কেতকী, পদ্ম, নাগকেশর, লতাকস্ত,রীঃ জায়ফল, গন্ধরস, তেজপাত, যৌরী- 
পাতা, মৌরী, কুড়. চাপাফুল. গেঁঠেলা, জৈত্রী ও মরুবক। দ্বিতীয় পাকের দ্রব্য 
যথা-তগরপাছুকা, গন্ধভাদালিয়া মূল. দেবদারু, শুল্ফা, মঞ্রিষ্ঠা, হরিদ্রা, গন্ধতৃণ, 

রক্তচন্দন, লবঙ্গ, কাকলা, নানুকা. রেণুক, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্থৃ, বেণামুল, জীবনীয়দশক. 
দশমূল, অশ্বগন্ধ1, মুতাঁ ও জটামাংসী। অবশিষ্টদ্রব্য প্রথম পাকে প্রযোজ্য । এইমত 

অন্রসারে ওধধ পাক করাই শ্রেয়স্কর | 

শনহাল্াজ্ও্রসাস্রণীততল। 

কষ্ণতিলতৈল ৬৮ সের, ক্কাথার্থ__গন্ধতাদালিয়া ৩০* পল. পীতবিন্টীমুল 
২** পল, অশ্বগন্ধ1! ১০০ পঙ্. এরগুমুল ১** পল, বেড়েলামূল ৯০০ পল. শতমুলী 

১০* পল. রান্না ১০* পল, পুনর্ণবা ১০০ পল. কেতকীমূল ১০০ পল. দশমুূল 
প্রত্যেক ১০৭ পল; পালিধাছাঙ্গ ১০০ পল, দেবদারু €* পঞ্চাশ পল, শিরীবছাল ৫০ পল, 
লাক্ষ। ২৫ পল. লোধ ২৫ পল, পাকার্থ জল--৮৪০* সের. শেব ১২৮ সের, শক্ত 
৬৪ সের, দুগ্ধ ১ মণ. তরলদধি ১ মণ, দধিরমাত ১৬ সের; ইক্ষুরস ৩২ সের, 
ছাগমাংস ৩০০ পল? জল ১৮০ সের. শেষ ৬৮ সের. মগ্রিষ্ঠা ৬* পল, জল ৬০ সের, 

শেষ ১৫ সের। কক্ধার্থ_-ভল্লাতক, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ পল, হরীতকী, আমলকী, 
বহেড়া, সরলকাষ্ঠ. 'শুলুফা, সমুদ্রকর্কট, (অভাবে কাকড়াশৃঙ্গী ) বচ. চোরপুষ্পী, শদী, 

মতা. নাগরযুতা. পদ্ম, নীলোৎপল. পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা. অশ্বগন্ধী, পুনর্ণবাঁঃ চাকুন্দেবীজ, 
প্রসাগ্তন,. গন্ধতৃণ, হরিদ্রা, জীবক. খষতক, মেন) মহামেদ, ক্ষারকাকোলী, কাকোলা, 

মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল, দশমুল মিলিত ৩ পল, এই 
কক্বদ্বার প্রথমপাক করিবে । ২য় পাকের কন্ক। যথা _দেবপুষ্পী ( চোরহুলী অভাবে- 
লবঙ্গলতা. ) গন্ধরস, তেজপাত, কুন্দুকুখোটী, শৈলজ. প্পরিয়ঙ্ত, বেণামূল- মৌরী. 

জটামাংসী. দেবদারু, বেড়েলামূল, শিহ্লক. নবনীতখো টা. নালুকা, কাষ্ঠখোটা, ছোটএলাচি, 

কুন্দুরু. মুরামাংসী, বদরীপত্রনখী. অশ্বখুরনখী, উৎপলপত্রন্থী, তেজপাত, শল্পকী, 
থাটাশী, চম্পককলি, মদনফল, রেণুক, পিড়িংশাক ও মরুবক. ( গন্ধতুলসী ) প্রত্যেক ৩ 

পল, পৃর্বোক্তরূপ ৫০ সের গন্ধজলদ্বারা পাক করিবে । ৩য় পাকের কন্ক। যথা__নাগকেশর, 

কুড়, দারুচিনি, কলম্বককাষ্ঠ ( অভাবে- শ্টামালত। ) কুছ্কুমঃ শ্বেতচন্দন, গেঁঠেল', 

লতাকস্ত,বী, লবঙ্গ. অগুরু, ব্লাকলা,* জায়ফল. জৈত্রী- এলাচি. লবঙ্গছাল প্রত্যেক 

৩ পল, কন্ত,বী ৬ পল. কপূর ১২ তোলা. পাকার্থ__গন্ধোদক ৫০ সের, চন্দনোদক 
২৫ সের। চন্দনোদক প্রস্তৃত বিধি | যথা শ্বেতচুন্দন ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ২৫ 

সের। অথবা ২৫ সের লে খ্বেতচন্দন ৫০ পল ঘবিয়া, গুলিয়। চন্দমনোদক প্রস্তত 

করিবে । .তৈল পাক করিয়া ছ'কিয়া ' কপূর ও কন্তুরী একত্র পেষণ করিয়া 



১২ ৰ ফলিত চিকিৎসাবিধান | 

কোনপান্রে কিছু তৈল সহ আলোড়িত করিয়া, উক্ত উণ তিলে » সম্যক মিশ্রিত 
করতঃ ্লিগ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে । পাত্রের মুখ টাকিয়া রাখিবে। এই তৈল 
মহাপ্রসারণী নামেও কথিত হয়। 

এই তৈলোক্ত শুক্তসন্ধান বিধি | যথা-_অন্রমও /২ সের, কাজি ৫ আঢ়ক, 

দধি /২ সের, ইচ্ষুগুড় /২ সের. অন্নযূলক ( কাজিকাধঃস্থিত অল্নমূলককন্দ) ৮ পল, 
ত্বকরহিত আদা ১৬ পল. পিপুল, জীরে, সৈন্ধব, হরিদ্বা. মরিচ প্রত্যেক ২ পল। 

এইভ্রব্য গুলি কুটিত করিয়া ঘ্বত ভাঁবিত ভাণ্ডে ৮ দিন রাখিয়। ছ'াকিয়া লইবে | ইহা! তৈলে 
প্রদান কালে চতুর্জাতক মিশাইয়৷ দিবে। চতুর্জাতকের প্রত্যেক পদ ৬ তোল গ্রহণ 
করিবে । 

ইহাতে ছা গলাছ্যঘ্বত ও রূহ ছাগলাগ্যঘ্বত বিশেষ উপকারী । কফপ্রধান 

পক্ষাঘাতে বুৎবাতগজান্কুশ, চিন্তামণি ও ত্রেলোক্যচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। 
বেদনাযুক্ত বাতে. সর্বত্রই বৃহত্বাতগজান্কুশ ফলপ্রদ। পিস্তান্বিতে-__বৃহগুবাত- 

চিক্তামণি, ভ্রেলোক্যচিন্তামণি ও যোগেন্দ্ররস ব্যবহার্য । শুদ্ধবায়ুজনিত 
পক্ষাধাতে_ রসরাজরস ব্যবহার করিবে । দি ব্যাধিরস্থান শুষ্ক হইতে থাকে, তবে 
অশ্বগন্ধাঘ্বত, বৃহত্অশ্বগন্ধাত্বত, বৃহ্ছাগলাগ্যত্বত পান ও সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, 
অশ্বগন্ধাতৈল ও শ্রীগোপালতৈল মালিশ করা কর্তব্য। শোষক বাঘতে রসরাজ- 
রস বিশেব ফলপ্রদ। একাদশশতিক, অষ্টাদশশতিক ও মহারাজপ্রসারণী 
চরম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। মহামাষ তৈল, মহাককুটমাংসতৈল অবস্থাবিশেবে 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেদনাযুক্ত বায়ুতে হংসাদিতৈল বা! বৃহগ্হংসাদিঘ্বত 
মর্দনার্থ প্রয়োগ করিলে আশ্ত বাতবেদন। প্রশমিত হয়। ইহা সামবাতেও প্রযুক্ত 

হইয়া থাকে । 

বৃহৎ হংসাদি ঘত ( মালিশের )। 

গ্বত /৪ সের, কাথার্থ__হংস ৪টী. ( ১২॥ সের মাংস হওয়। আবশ্তক ) জল ৬৪ সের, 
শেন ১৬ সের।। কন্ধার্থ_-এরগুমুল' বৃহতীমুল. সৈন্ধব, শুল্ক জাতিফল. লবঙ্গ. জৈত্রী- 

অহিফেন, ধুস্ত,রযূল, আকন্দমূল. বেড়েলামুল, সমুদ্রফেন, ত্রিকটু, অপুর. সুতা, 

কষ্চজীরে, জীরে, বচ. তালীশপত্র ও কুড় প্রত্যেক ২ ভোল।। পাকার্থ_জল” ১৬ সের। 

পাকাস্তে ছণকিয়া তাহাতে সৈন্ধবচুর্ণ ২ তোলা, এরগুতৈল /। সের, ভূলতাক্ষীর 

(কেঁচোর রস) /॥ সের মিশাইবে | 

হহুস্লাছি তভলল। 

বৃহত্হংসাদি ঘ্বতের কাথ ও কন্বছার। বধারীতি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়। 

ত তুলতাক্ষীর /১ সের ও সৈন্ধবচুর্ণ / পোয়া মিশাইবে। 



ফলিত চিকিৎসাবিধান , ১৪৩ 

হং২লাদিত্ঘ্রত (ক্লানিস্পেল ) 
দ্বৃত /১ সের. হংস ১টা, জল ১৬ সের. শে /৪ সের । এরগুতৈল /১ সের, দশমুল 

প্রত্যেক ১২ তোলা, জল ৮ গু দিয়! তৃতীয়াংশ থাকিতে নামাইবে । ককার্থ_ক্রিকটু, 
ভ্রিফলা, মুতাঃ পিপুলমূল, পদ্মকাষ্ঠ, এবগমুল, শুদ্কমূলক, কদমছাল আলনুকুশী, পুনর্ণবা, 
তালমূলী, ভূমিকুক্মাও; দারুহরিদ্রা, সৈষ্ধব ও শু'ঠ প্রত্যেক ২ তোলা. হরিদ্রা, রসোন. 
চিতেমুল প্রত্যেক ৬ তোলা। পাকাস্তে ১ তোল৷ অভ্রভন্ম মিশাইবে। এই দ্বত কেহ কেহ 
কদাচিৎ পান করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। 

ফনগ্ প্রস্থ নাম্নম তৈল বা ব্বহম্মাজ্য তল। 
তিলতৈল /৪ সের. মাবকলাইয়ের কাথ /8 সের. বেড়েলার কাথ ,/৪ সের, 

রাঙ্নার ক্কাথ /8 সের, দশমূলের কাথ /৪ সের, যব. কুলথকলাই ও কুলশ্ু'ঠ 

এই মিলিত ৩ দ্রব্যের কাথ /৪ সের, ছাগমাংসকাথ /8 সের, ছুপ্ধ ১৬ সের। 

কক্কার্থ__বাক্না, আলকুশীবীজ,. সৈন্ধব, শুল.ফা. এরগুমুল, মুত], জীবনীয়দশক, বেড়েলা- 

মূল ও ব্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে কম্পবাত. বাহুশোব. অববাহুক. অদ্দিত, 
কুন্ত ও অপতানক আরোগ্য হয়। ইহ! কর্ণশূল, কর্ণনাদ এবং খন্বীতেও ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে । এই রোগে রাত্িতে অন্নাহার নিবিদ্ধ। ছাগমাংসযুষ, সুজির রুটী,মুগের যুষ, মোহন- 

ভোগ ও নুচি প্রভৃতি এই রোগে পথ্য । অস্ত ঝাল, তিক্ত ও কধায়রস- 
বিশষ্ট দ্রব্য অপথ্য | ব্যায়াম, শীতসেবা, উত্তাপসেবন প্রভৃতি অহিতকর। 

তত্ব শঞ্পত্ভান্ক চি্কি--5লা। £ 
এই রোগ বিশুদ্ধ বায়ুৎপন্ধ এবং আক্ষেপের অবস্থাবিশেষ মাত্স। ইহাতে 

দৃষ্টিশক্তি ও সংজ্ঞা লোপ হয় এবং রোগী একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে। 

হরীতকী, বচ. রাঙ্গা ও অল্নবেতস-_-ইহাদের কাথে একসিকি ঘ্বত ও একসিকি সৈম্ধব 

প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপতানক, অপতন্ত্রক ও আক্ষেপ নষ্ট হয়। পূর্বোক্ত 

কারণে দ্রেহের খিচুনী হইলে আক্ষেপ এবং দেহকে ধনুকের স্ঠায় বক্র ও আক্ষিণ্ত 

করিলে তাহাকে অপতন্ত্রক বলে। কেহ ২ এই উধধ চুর্ণরূপে ব্যবহার করেন, তৎপক্ষে 

হরীতকী প্রভৃতির চুর্ণ ।* সিকি মাত্রায় ১ তোল গব্যদ্বত সহ লেহন করিবে । ইহাতে 

মহা[্রষতেল, কুজ প্রসারণীতৈল, মহাবলাতৈল, মহাকুক্ছটমাংদ তৈল, 
বৃহম্মাফ তৈল ও অস্টাদশ বা একাদশ শতিকাপ্রসারণী তৈলের অভ্যঙ্গ 
এবং তৈল মদ্দনের পর স্থিন্নমাফরলাইয়ের স্বেদ বা লবণস্বেদ দিলে বিশেষ 

উপকার হয়। ইহাতে ছাগলাছ্ত্বত ও দশমুলঘ্ত পান, রসরাজরস সেবন ও মাংসাদি 

ব্যেরনাড়ীন্ে্ বিশেষ উপকারী । অবস্থাবিশেষে যোগেন্দ্ররস, বৃহত্বাতচিন্তামণি, 

চিন্তামণি চতুম্্,খ ও কৃষ্ণতুম্মখ ব্যবহার করা যাইতে পারে । 



১৭৪ ফলিত চিকিশুসাবিধান । 

রসোনপিগু ও সমীরগজকেশরী শৈত্যাংশে কুপিত বায়ুজনিতআক্ষেপের 
উৎকৃষ্ট গধধ। ইহা বেদনা! নিবারক। আহারের পুর্বে বচ ও মরিচচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া 
অশ্লদধি পান করিলে অপতানক প্রস্ৃতির আক্ষেপ উপশমিত হয় । 

হবল্ক্রভ্লক্ভ জা! শ্রল্ভক্ান্র চি্কি-ভল। ? 
ধন্ুস্তস্ত অন্তরায়াম ও বহিরায়াম আক্ষেপবিশেষ অপতানকের অবস্থাভেদ হেতু 

অপতানকের সায় উহাদের চিকিৎসা করিবে । দেহ ধনুকের ম্যায় নত হইলে 

তাহাকে ধনুস্তস্ত ব! ধনুষ্টঙ্কার বলে। ধনুস্তস্ত ছুই প্রকার। যথা__অস্তরায়াম ও 

বহিরায়াম। রোগী ক্রোড়ের দিকে বক্র হইয়া পড়িলে তাহাকে অন্তরায়াম এবং পুষ্ঠের 

দিকে নত হইয়া পড়িলে তাহাকে বহিরায়াম বলে। ধনুষ্টঙ্কার রোগ অত্যন্ত প্রাণনাশক। 

ইহাতে প্রথমতঃ চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, ঘাড়ে বেদন। হয় ও পার্বত্য ভাঙ্গিয়। পড়ে। 

এই রোগে শতকরা ২। ১টী লোক আরোগ্য হয়৷ ধনুষ্টঙ্কারের রোগী যদি দীর্ঘ সময় অর্থাৎ 

২সপ্তাহের উর্ধকাল ভোগ করে, তবে জীবনের অনেক আশা করিতে পারা বায় । রোগীকে 

সর্বদা অন্ধকারে ও নিজ্জঞনে রাখা কর্তব্য । ইহাতে চোয়।ল শেষে এমন ভাবে আটকাইয়। 

যায় যে একটু ছুগ্ধপান করানও অসাধ্য হইয়া উঠে। চোয়ালে বালুকাস্বেদ ও মাধকালা ই 
স্বেদ দেওয়া উচিত । প্রথমতঃ কোষ্ঠপরিস্কারক গঁবধ দিয়া তৎপর অবসাদক ওষধ দেওয়া 

বিধের়। এই রোগে রোগীর বেশ জ্ঞান থাকে এবং প্রারশঃ জবর থাকেনা । যথন থিছুনা 
উঠে তখনই সেই খিচুনীস্থানের শীরা কোন বলবান ব্যক্তি ধর্সিলে রোগীর অনেক আরাস 
হইয়! থাকে । এই ভাবে কয়েকদিন রোগীকে বাচাইয়া রাখিতে পারিলে রোগের বেগ 

কমিয়! যায় এবং শেষে রোগীর জীবনেরও অনেক ভরসা হইরা থাকে । খিচুনী কমিয়' 

গেলে শেষে অনেক রোগা একবারে অসার হইয়৷ পড়ে । 

গভপাত, অধিক রক্তক্লাব আঘাত বাকোন দৈহিক ক্ষত হইতে ধনুষ্ুক্কান হইলে 

তাহ অসাধ্য বলির জানিবে। রোগের শেষ অবস্থায় যখন থিচুনী কমিয়া যায়ঃ তখন 

মাঝে ২ রোগীকে গরম জলের "টবে" বসাইয়। তৎপরে রোগীর শরীর শুষ্ক বন্ত্্ধার। 

মোছাইয়৷ যথোপযুক্ত তৈলাদি মালিশ করিবে ওন্বেদ দিবে । রোগীকে তরল পথ্য 
দেওয়া উচিত এবং যঃহাতে কোষ্ঠ পরিস্কার থাকে তদ্রুপ ব্যবস্থা করা অবশ্ত কর্তব্য । 

মল নিহ্রণের ওন্য মাঝে ২ পিচকারী দেওয়। যাইতে পারে। 

জক্মীন্ গজাক্কেস্পকজী । 
শোধিত কুচিলা. শোধিত অহিফেন ও মরিচচুর্ণ সমভাগ, বটী ১ রতি । অন্ুপান-- 

পানের রস। ইহা নানাবিধ শিরা ও শ্নায়ুগত ব্যাধিতে গুযোজ্য | 

অপতানক প্রভূতিতে শরীর ধন্ুরন্যায় নমিত হইলে, চালিত ভাতে সিদ্ধ দিয়া, সেই 

চালিতাবিজ্জল উষ্ণ তাতসহ মর্দন করিয়া! উত্তপ্ত অবস্থায়, মাণপত্রে শায়িত রোগীর 
সর্বাঙ্গে মালিশ করিবে এবং চালিতানাত যথাসাধ্য রোগীকে ভক্ষণ করাইবে। 



এইভাত আতপ তলের হওয়া আবশ্তক । কেহ ২ বলেন রোগীকে মাণপত্রে শায়িত 

করিয়া মহামাঁষাদ্দি (অভাবে কষ্চতিলতৈল ) মালিশ করিয়া! পশ্চাৎ উষ্ণ চালিতানন 

রোগীর শরীরে মর্দন করিবে । পাকের সময় এরপ জল দিতে হইবে যেন ফেন গালিতে ন' 
হয় অথচ ভাতগুলি সুসিদ্ধ হয় । কেবল পাকা চালিতার বিজল মালিশ করিলেও আক্ষেপ ও 

অপতানক নষ্ট হয়। 

অপতানকের চিকিৎস। যেরূপ লিখিত হইয়াছে দণ্ডাপতানকের চিকিৎস! 

সেরূপ নহে, কারণ উহ! কফান্বিত বামুজাত। ইহাতে দণগ্ডেবন্যায় শরীর স্তম্ভিত হইয়। 

তাহার আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া নষ্ট হয়। এইরোগে কৃষ্ণচতুম্মু, বৃহ্বাতগজান্কুশ 

রসোনপিণু, রসোনতৈল, সৈন্গবাদিতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল প্রভৃতি ব্যবহার 
করিবে । এইরোগের গুববদ্ধাবস্থার, ব্রিশতীপ্রসারণী, সপ্তশতিকাপ্রসারণী 

প্রভৃতি তৈল. ভ্রেয়োদশাঙ্গ গুগ গুলু, রসরাজরস ও চিন্তামণি ব্যবহার করিবে । 

ভিস্পতীশ এ্রস্পন্লনীততৈল। 

গম্ধতাদালিয়া ১২॥ সের. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এইরূপ অশ্বগন্ধার ্লাথ ১৬ সের, 

দশমুলের কাথ ১৬ সের, তৈল ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, কাজি ৩২ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। 

কন্ধার্থ-__পিপুলমূল, যবক্ষার. গন্কতাদালিয়া. সচললবণ, সৈম্ধব, মগ্রিষ্ঠা, চিতেমুল ও যষ্টিমধু 
প্রত্যেক ২ পল, জীবনীয়দশক প্রত্যেক ১ পল, শুঠ € পল. ভল্লাতকবীজ ৩ণ্টী। 

এই তৈল সন্ধিগত, শিরাগত, শিরোগত ও অস্থিগতবায়ুনাশক । সচরাচর এইতৈল 

শিরোরোগেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাতে গৃথ্বসী, অপন্মার, উন্মাদ, ত্বগ গত, 
জানুসন্ধিগত ও পাদপুষ্ঠগত বায়ু নষ্ট হয় । পক্ষাঘাত এবং সর্ধবাঙ্গবাতের শেষ অবস্থায় 

এই তৈল বিশেষ উপকারী । এই তৈলের গন্ধপাক করা কর্তব্য । 

এই রোগের পুরাতন অবস্থায় ছাগলাছ্যঘুত ফলপ্রদ । প্রথম অবস্থায় তৈল মর্দনাস্তে রুক্ষ- 

স্বেদ দেওয়া আবশ্যক । ভাজ] মাঁষকলাইয়ের স্বেদ এবং বিল্বাদিপঞ্চমুলেরনাড়ীস্বেদ 

উপকারী । ইহাতে বাতকফনাশকদ্রব্য পথ্য এবং কফবর্ধক দ্রব্য অপধ্য | 

অহ্থ ভ্লক্্ত্দ হ্বাভ্্বযাঞ্ছি চিল্কি- তলা £ 

ইহার চিকিৎসা পক্ষাঘাতের ন্যায় । বাম্ু, পিত্ত বা কফের সহিত অন্থিত হইয়া ষে 
পক্ষাঘাত ব1 সর্ধাঙ্গবাত উৎপাদন করে তাহা সাধ্য । কেবল বাতজ পক্ষাঘ:ত ব! 

সর্বাঙ্গবাত অসাধ্য । পু 



১৭৬ , ফলিত চিকিৎসাবিধান | 
১০০০০ 

অব্ধ পাল শব কসী ভিন্কি-৩লা 
কটি, পৃষ্ঠ, জানু ও জজ্ঘা প্রভৃতিতে স্তব্ধতা ও তীব্র বেদন। হইলে তাহাকে গৃধ সী বলে। 

গৃধসী ২ প্রকার । যখা-বাতজ ও বাতকফজ। বাতজ গৃধ,সীতে কম্প বা স্পন্দন হইয়া 
থাকে। ইহাতে দশযুল, বেড়েলা, রানা, গুলঞ্চ ও শু'ঠ--ইহাদের ধাধে ॥* আন! 
এরগতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । গুখ,সী মাত্রেই গ্্েক্সান্গবন্ধ থাকে সুতরাং 
তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! চিকিৎসা করা কর্তব্য। শেফালিক! ফুলের পাতার ক্কাথ মুছু 

অগ্নিতে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধসী নষ্টহয়। কেহ এই যোগ বাতকফাত্মক 

গৃধ সীতে ব্যবহার করেন। রান্না ৮ তোলা ও গুগ গুলু ১০ তোলা ঘ্বত দ্বারা পেষণ করিয়। 
/* আনা মাজ্জায় বটী করিবে। অন্থপান--গরমজল। ইহা বাতকফজ গৃধ,সীর 
মহৌষধ । পিগুতগরের মূল. আদা সহ পেষণ করিয়া ঘোল সহ সেবন করিলে. গৃধ,সী 
নষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা ব্রস্স ( বাঘি ) এবং কুচ.কী বেদনার মহৌষধ । গুধ.সীতে আমরস 
বা কফের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে. শুঠের কাথে ॥* তোল৷ এরগুতৈল প্রক্ষেপ 
দিয়া পান করিবে । বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে দশমুলের কাথে ॥* তোলা এবপু- 

তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । এরগুতৈল আমবাত বা গৃধসীর উৎকৃষ্ট বধ : 
কিন্ত কোষ্বন্ধতা না থাকিলে বা অতিসার থাকিলে ইহা। প্রযোজ্য নহে। শেষোক্ত ২টী 
যোগ দ্বারা কটিশূলও নষ্ট হয়। ইহাতে তাজ। মাষকলাইয়ের স্বেদ বিশেষ উপকারী । 
দগুাপতানকে যে সমস্ত বধের ব৷ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সমস্তই 

অবস্থাতেদে প্রযুক্ত হইতে পারে । ইহাতে কফহর কোনও প্রসারণীতৈল ব্যবহার করিলে 
বিশেষ ফল লাভ হয়। কফনাশক দড্রবাই ইহার পথ্য । 

অঅজ্ব ভ্রকভ,স্পীস্ন চিন্কি-৩লা £ 
ছুষিত রক্ত ও বায়ু জানু মধ্যে শগালের মন্তকের ন্যায় এক প্রকার শোথ উত্পাদন 

করিলে তাহাকে ক্রপ্কশীর্ধ বলে । গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথে, শোধিত গুগ গুলু ॥* তোল! 
এবগুতৈল দ্বারা পেবণ পুর্ববক উষ্চছুপ্ধ সহ পান করিলে অথবা শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ 
১ রতি /” পোয়! ছুদ্ধ সহ পান করিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। এই পীড়া বাতরক্তজ 

হইলেও চিকিৎসা তেদার্থ বাতরক্ত হইতে পৃথক করা হইয়াছে । অবস্থাবিশেষে বাত- 

রক্ত চিকিৎসায় এই রোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে ব্ৃহ্ছাগাদ্য দ্বত, প্রীগোপাল তৈল, 

মহাবলা তৈল, মাষবলার্দি তৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, শিবা গুগগুলু, 
বাতারি গুগগুলু, পুশ্পরাজপ্রসারণী ?তল, গুড়ুচ্যাদি তৈল, কৈশোর- 
গুগ গুলু, অস্বতাগুগ গুলু, বৃহৎ ফযোৌগরাজ গুগ গুলু, বৃহৎ বাতচিস্তামণি ও 
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যোগেক্দ্ররস অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে । বাতরজের প্রলেপাদি প্রয়োগ ইহাতে 

ফলপ্রদ। বেদন! ও দাহ প্রশমনার্থ পটোলপত্র, কট.কী, শতমূলী, ব্রিফলা ও গুলঞ্চ 

ইহাদের ক্কাথ পান করিবে । এই কথায় দ্বার! ব্যাধিস্থান পরিষিক্ত কর! হিতকর | দশমৃল দ্বার। 
ছুপ্ধ পাক করিয়া তদ্বার1 অথব। ঈধছুষ্ণ ঘ্বৃত দ্বার] কিম্বা মেবহুগ্ধ দ্বারা পরিষেক করিলে 

বিশেষ উপকার হয় । শতধোত ঘ্বতের প্রলেপ দিলে অথব! ছাগহ্প্ধ দ্বারা এরগুবীজ 
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিন্বা কৃষ্ণতিল তাজিয়। ছুগ্ধে নির্বাপিত করতঃ সেই ছুগ্ধ 

দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ফললাত হয়। এই রোগে রক্ত মোক্ষণ করার বিধি 

দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যদি কিছুতেই শোথ উপশমিত ন। হয়, তবে রক্ত মোক্ষণ কর নিতান্ত 

আবশ্যক । রক্ত মোক্ষণান্তে বিদ্রধির ন্ায় চিকিৎসা করিবে । ইহার পধ্যাপথ্য বাত 
রক্তের ভ্ায়। 

ভ্বহ্ধ ন্িশ্ট্রচী চিনি জলা £ 

এই রোগে বাহুর আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া নষ্ট হয়। ইহাতে বাৰ্পৃষ্ঠস্থ শিরাসমূহ 
বাতাক্রান্ত হয়। সুতরাং ইহাতে আক্ষেপনিবারক বাতহর তৈল মর্দন বিশেষ উপকারী । 
এইরোগ অধিকাংশ স্থলেই ছুই হাতে হয়-_কদাচিৎ একহাতে দৃষ্ট হয়। বিশ্বচী ও খন্বী 
একই জাতীয় ব্যাধি; সুতরাং খন্বী নিবারক ওধধ ইহাতে ব্যবহার করিবে এবং বিশ্বচী 
নাশক ওষধও খল্ীতে প্রয়োগ করিবে । বিশ্বচীতে অববাহুকরোগোক্ত দশমূল্যাদি 

কষায়ের নম্ত-হিতকর। ইহাতে মহাবলাতৈল, মহামাষতৈল, নিরামিষ- 

মহামাষতৈল, সপ্তপ্রস্থমীষতৈল, রুহৎছাগাদ্যঘ্বত, রসরাজরস, যোগেন্দ্রস 
ও বুহগ বাতচিন্তামণি হিতকর | মাষকলাই অথবা সৈম্ধবলবণের স্বেদ ইহাতে বিশেষ 

ফলপ্রদ। দশমূলের কাথে এবগটতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিলে বিশ্বচী, থণ্জ, পঞ্ু 

ও (ক্রো্টুকণীর্য আরোগ্য হয়। ইহাতে অগ্ন ও বাতবর্ধক দ্রব্য অপথ্য | 

ভ্হ্খ সবল (ল্ষি-০শলা £ 

ইহাকে বাঞ্গাল। ভাষায় শিরামোড় বা! খিলধর! ধলে। ইহাতে জঙ্ঘ, পদ, করমূল ইত্যাদি 

মোচড়াইতে থাকে । চুক্র দ্বার। ( অ্তাব কাজি) কুড় ও সৈষ্ধব লবণ পেষণ করিয়। 
তৈল মিশ্রিত করতঃ ঈষৎ উষ্ণ করিয়! মর্দন করিলে খন্বী ও তজ্জনিত বেদনা নষ্ট হয়। 
সিদ্ধদ্রব্য ( তিল, সর্ধপ ও মসিনা প্রত্ৃতি ) কাজি দ্বারা বাটিয়া সৈদ্ধব সংযোগে গরম 
করতঃ স্বেদ, মর্দন বা উপনাহ প্রদান করিলে ফল লাত হয়। বিশ্বচীতে যে 

সমস্ত ওধধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাহাই, প্রযোজ্য | 
২৩ 
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শি শি সপ ভন পিসি ৯৯ তি পি সস শি পা সিন পা পি পপ শাসন শা শি পিসি পি তি সি শি শী 

অজ্ঞ স্কডিম্বাভ শিপন % 

স্প্তিবাতে পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং সৈন্ধব ও গৃহধূম (ঝুল) 

তৈল দ্বারা মদন করিয়া প্রলেপ দিবে । পক্ষাঘাতে যে সমস্ত তৈল ওধধাদ্দি লিখিত 

হইয়াছে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করা যায়। তালকেশ্বর রস ও পলাশাদি বটী ইহাতে 

ফলপ্রদ | 

ভালকেস্প্রজ জরঙন। 

রসসিন্দুর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, তাং ৮ ভাগ, পুরাতন ইন্ষুগুড় ১০ তাগ একভ্র 

মর্দন করিয়। 1০ সিকি তোলা হইতে ॥* তোল পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে হুপ্ধ অন্ুপানে সেবন 

করিরা ছায়ায় উপবেশন করিবে । 
গলাস্পীটিট লী । 

পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া পলাশবীজের স্বরসে ৩ দিন মর্দন করতঃ বা! 

( ভাবন। দিয়া) শোধিত কুঁচিলাবীজচুর্ণ কজ্জলীর ঝোড়শাংশ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি বটা 

করিবে । অন্থপান-ছুপ্ধ। এই ওষধ প্ানরস সহ সেবন করিলে শিরা ও স্নায়ুগত রোগ 

প্রশমিত হয়। এই রোগে ছৃপ্ধান্ন পণ্য করিলে রোগ সন্বর আরোগা হয়। রক্তদু্টিই 

এই রোগের প্রধান হেতু. সুতরাং ইহাতে রক্তবিশুদ্ধিকারক উধধও ব্যবহার্য্য | 

হর 2লস্পহ্ধু লাস্ু টিন্কি-৩লা 

সর্বাঙ্গ বাঁ মন্তকের কম্পন হইলে তাহাকে “বেপথু” বলে। শৈত্যাংশে বায়ু 
প্রকুপিত হইয়! এই রোগ উত্পাদন করিয়া থাকে ; স্ৃতরাং ইহাতে শ্রীতল ক্রিয়া নিষিদ্ধ 
এবং গরমে থাকাই কর্তব্য । যাহাতে ব্যধি স্থানে বাতাস এবং শীতল জল না লাগে 

তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য। ইহাতে দ্বিগুণাখ্য রস, কৃষ্ণচতুন্মুখ, 

মহামাষফ তৈল, সপ্তপ্রস্থ মাষতৈল, মহাকুকুটমাংস তৈল, বিশেষতঃ_- 
নকুলতৈল ফলপ্রদ। 

হছি্হি গু সা ল্স্ন। 

গন্ধক ১ ভাগ ও পারদ ২ ভাগ একক্রে উত্তমরূপ কজ্জলী করিয়া লৌহহাঁতায় রাখিয়। 
অগ্নিতাপে পর্পটীর ন্তায় চটী প্রস্থত করিবে । পরে উহ! চুর্ণ করিয়া তৎসম হরীতকীচ্র্ণ 
মিশ্রিত করিয়া ৭ রতি মাত্রান্ত ব্যবহার করিবে । তৎপর দিন হইতে প্রতিদিন ১ রতি 
করিয়া বৃদ্ধি করিবে । ইহা ২* বতির'উদ্ধে, ব্যবহার করা নিবিদ্ধ। ২ রতি হইতে 
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প্রত্যহ ১ রতি করিয়া কমাইয়। পুনব্বার ৭ রতি পর্য্যন্ত করিবে । এইরূপ হাস বৃদ্ধি 

করিয়! ১॥ মাস যাবৎ ওঁধধ ব্যবহার করা কর্তব্য । অন্ুপান ছুগ্ধ বা গরমজল। এই 

ওষধ ব্যবহার কালে যথেষ্ট ছুপ্ধ পান করিবে এবং ছুগ্ধান্্, ঘ্বত ও মিশ্রিচুর্ণ পথ্য করিবে । 

অশ্ন--বাতহর হইলেও বেপথুবাতে ( কম্পবাতে ) প্রযোজ্য নহে । 

ভং্ব ভক্রশ্পশোহ্ন ল্কিলু তলা £ 

ইহাতে শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে. সুতরাং পুষ্টিকর বাতনাশক ওষধ সমূহ 
প্রয়োগ করিবে । অশ্বগন্ধাঘ্ধত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাত্বত, বৃহৎ ছাগাগ্যত্বত, অশ্বগন্ধা- 

তৈল, মহামাষ তৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, শ্রীগোপালতৈল, অফ্টাদশ- 
শতিকাপ্রসারণী তৈল, ব্রেলোক্য চিন্তামণি, বৃহৎ বাতচিস্তামণি, যোগেক্দ্র- 
রম ও রসরাজ রস এই পাড়ার প্রশস্ত ওধধ। ইহাতে যাবতীয় পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য । 

ব্যায়াম, চিন্তা, অশ্নিতাপ ও মৈথুন প্রভৃতি অহিত কর। 

অন্ধ আুহজ্ড চিল্ন্কি-ভলা । 
কুপিত বায়ু, দয় ব! পুষ্ঠদেশকে স্ফীত ও বেদনা বিশিষ্ট করিলে তাহাকে কুন্জ বলে। 

ইহাতে ভদ্রেদার্ববাদিগণ ও দশমূল বিশেষ উপকারী । ন্ুতরাং উহাদ্বার। কবায়ঃ তৈল, 

দ্বত ও উপনাহাদি প্রস্তত করিয়া প্রয়োগ করিবে 

এইরোগ বাতপ্রধান ব। বাতগ্নেম্মপ্রধান। বাতশ্রেম্মপ্রধান অবস্থায় কুব্জপ্রসারণী 

তৈল বিশেষ হিতকর। বাত প্রধান স্থলে মহামাষতৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, 

সিদ্ধার্থকতৈল ও একাদশশতিকাপ্রসারণী প্রস্থত তৈল. দশমূলঘ্বত ও 
ছাগাছ্যঘ্বুত ব্যবহার করিবে। প্রসারণী ঘটিত তৈল এইরোগে বিশেষ হিতকর । 

ুক্জন্লিনোদজিহন । 

পারদ, গন্ধক, হরীতকী,. হরিতাল, বিষ, কটুকী. ত্রিকটু গন্ধবোল ও জয়পাল 

প্রত্যেক সমভাগ | ভূঙ্গরাজ, মনসাসীঙ্জগ ও আকন্দ পত্রের রসে পুথক্ ২ ভাঁবন। দিয় 

২ রতি বটা করিবে । ইহাতে বাতগ্েম্মপ্রধান কুকজতা ও আমবাত প্রভৃতি আরোগ্য হয়। 

লি দ্ধাশ্্ব তল । 

তৈল /8 সের. শতমূলীরস /৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আদারস /৪ সের। কক্কার্থ__শুল্ফা 
দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাছুকা, কুড়, এলাচি. শালপাণি, 

রাঙ্গা, অশ্বগন্ধা, বরাক্রাস্তা, শ্তামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ. গন্ধতৃণ, সৈদ্ধব ও শ্তঠ 
মিলিত /১ সের । ৮4 
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এইরোগ বহুকালাতীত হইলে আরোগ্য হয় না । কফাধিকে: বৃহ বাতগজান্কুশ 
ব্যবহার করা ষায়। ইহাতে স্বেদ বিশেষ উপকারী এবং কফনর্ধক দ্রব্য অপথ্য । 

শ,লী ্ড ও্বভিভ্ড,লী ভিল্কি-ুভলা 1 

মলাশয় বা মৃত্রাশয় হইতে বেদন] আরম্ভ হইয়া গুহা. লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশে উহা 
বিশেবভাবে ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে তুণীবলে এবং এরূপ বেদনা গুহ, লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশ 
হইতে আরম্ভ হইয়৷ প্রবলবেগে পক্কাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতুণী বলে। তুণী 
ব৷ প্রতিতুণীতে ঈষছুষ্ণ জলদ্বারা পিপ্লল্যাদিগণের চূর্ণ /* আন মাত্রায় সেবন করিবে । 

শ্পপ্লিল্াদিগিশ। বা পিপুল, পিপুলমূল, চই. চিতেষুল, শু'ঠ, মরিচ, 
এলাচি, বনযমানী, ইন্দ্রধব. আকনাদ্দি পাতা, ব্েখুক. জীরে, বামুনহাটা, মহানিম্বফল, 

হিং, রোহিনী, ( হরীতকী ) কট্কী, সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতৈষ ও যুর্বামূল প্রত্যেক চূর্ণ সমতাগ। 

এইচুর্ণ কফনাশক. আমপাচক, বেদনা ও গুল্নাশক। যদি কফের কোনও লক্ষণ 
প্রকাশিত না থাকে, তবে বাতপ্রাবল্যাবস্থায় ঈষদুষ্ণ জলদ্বারা শ্েহলবণ পান করিবে । 
অথবা যবক্ষার | সিকি এবং হিং ৩ রতি একব্র মর্দন করিয়া ১ তোল। ঘ্বতসহ পান 

করিবে । ইহাতে স্বর বাতজনিত বেদনা! নিবারিত হয়। বেদনা মাত্রেই বজ্জক্ষার 
আশুফলপ্রদ । কি তাহার কোনও স্থায়িত্ব নাই। অবস্থাবিশেষে কৃষ্ণচ তুর, খ্, 

চিন্তামণি- চতুর্খ, রুহ বাতচিস্তামণি, ধাত্রীলৌহ এবং শলাধিকারের 

ওঁবধ সমুহ ব্যবহার করিবে। অত্যন্ত বেদনা! নিবারণার্থ বিঝুতৈলাদির অভ্যঙ্গ করিয়। 

পেটে স্বেদ দেওয়া আবশ্যক । উদরের উদ্ধভাগের বেদনার ধুস্ত, রঘ্বত মালিশ 

করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। অষ্টাদশ শতিকা প্রসারণীতৈলের অতঙ্গে অথব। 
মজ্জন্মেহ ব। চতুঃম্সেহের পানাভ্যঙ্গে পরিণামাবস্থায় বিশেষ ফললাভ হইবার সন্ভাবন।। 

স্মজক্ুন্লেহ। 

গ্রাম্য আনুপ বা জলজ জীবের অস্থিসমূহ ভিন্ন ( চূর্ণপ্রায় ) করিয়া জলে পাক করিবে । 

পাক করিতে ২ জলের উপরিভাগে ভাসমান যে নেহপদার্থ দৃষ্ট হইবে, তাহ গ্রহণ করিবে । 

এ স্গেহ ( পূর্ণ মাত্রায় ) /& সের, দশমূলের কা ১৬ সের. হুগ্ধ /৮ সের । কন্ধার্থ--ছীবক, 
খাবতক, হাপরমালী. ভূমিকুম্মাণ্ডঃ আলকুণাবীজ. ভদ্রদ্ার্বাদিগণ ও জীবনীয়দশক মিলিত /১ 

সের তৈলবৎ পাক করিবে । ইহাতে শিরা. অস্থি ও কোষ্ঠগত বায়ু নষ্ট হয়। পানার্থ-_ 

অন্ুপান উক্দুদ্ধ। মাত্র ॥* তোল । যাহাদের মৃজ্জী, শুক্র ও ওজঃধাতু ক্ষীণ, তাহাদের 

পক্ষে ইহা অমুতোপম । ইহা বলকর ও পুষ্টিকর । 

'ক্ততুঃল্সেহ। 

তৈল /৪ সের, স্বত /৪ ০সের, বস1:/8 সৈর, মজ্জা! /8 সের-_-একুনে স্গেহ ১৬ সের । 
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কাথার্থ__ ত্রিফলা মিলিত /২ সের, কুলখকলাই /১ সের, সজিনা মূলের ছাল « পল, অড়হর 
৫ পল, রাক্সী ও চিতেমূল প্রত্যেক ২ পল, দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ 
১৬ সের । পাকার্থ-_স্ুরা, আরণাল, (কাজি) অস্্রঘধি সৌবীরক, তুষোদক, কুলশু'ঠের ক্কাথ. 
দাড়িমরস, পুরাতন তেঁতুলের জল প্রত্যেক /8 সের, ছুপ্ধ /8 সের। কন্কার্থ_জীবনায়- 

দশক মিলিত ৬ পল; যথাবিধি পাক করিবে । ইহার অপর নাম মহান্সেহ । ইহার 

অভ্যঙ্গে শিরাগত, অস্থিগত ও মজ্জগতবাঘ়ু এবং সর্ধাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, বেপথুবাত; 

শূল ও আক্ষেপ নষ্ট হয় । ইহা] বাতব্যাধির অত্যুৎকৃষ্ট উষধ। এই স্সেহে বাতহর পুরাতন 
স্ব] গ্রহণীয় | 

হুল | 

পুরাতন ঘ্বত /ধ সের, পাকার্থ_ ধুতরা পাতার রস ১৬ সের। কন্কার্থ_শুঠ চর্ণ /২ সের, 
সৈন্ধব /॥ সের, পাকার্২_জল ১৬ সের। ইহ বেদনা নিবারক। ইহাতে বাতবর্ধক 
অন্নপানীয় অপথ্য এবং অতিশয় লঘ্বপাকদ্রব্য পথ্য । 

অহা আহ্বান চিস্ন্কি-ভলা। £ 
ইহা পক।শয় সমুখ | পক্কাশয়ে বায়ু আবদ্ধ থাকিয়। উদর স্কীতি. বেদনা ও উদ্দরে গুড়, 

গুড়, শব্দ হইলে তাহাকে আত্মান বলে। যদি ইহাতে আশখ্বাত স্থান শক্ত ব! মলযুক্ত 
বোধ হয়,” তবে ফলবর্তি দ্বারা বিরেচন করাইবে। বিনা বিরেচনে 

আগ্নান দূরীভূত হইবে না। পেটে অতৈলঙ্গল মালিশ করিয়া স্বেদ 
দিলেও আগ্মান নিবারিত হর। ইহাতে বিষুণতৈল প্রস্ৃতির অত্যঙ্গ বিশেষ 
ফলপ্রদ। ভাক্করলবণ ও বজক্ষার প্রত্বতি আগ্নানের উত্কুষ্ট ওবধ। এই সমস্ত ক্রিয়া 
দ্বার উদরাগ্নান প্রশমিত না হইলে, চিন্তামণি প্রভৃতি বাতহর ওধধ, ভ্রিফল। জলসহ 

ব্যবহার করাইবে। টার্পিণতৈল মালিশ করিলে অনেক সময় আখ্মান নিবারিত হয় । 

ক্রিমি জনিত আগ্নানে ২।১ ফোৌট। তাপিণতৈল জলসহ সেবন এবং এ তৈল মর্দন বিশেষ- 
ফলপ্রদ। এইরূপ আখ্মানে কীটারি প্রত্ৃতি ক্রিমিত্র ওষধ ও ব্যবহার্য । কমলালেবুর 
রস. বেদানার রস. কাজি এবং মিশ্রির জল ভিন্ন অন্ত কোনও পদার্থ আত্মান সময়ে সেবন 
করিবে না। বিষ্টন্ধাজীর্ণে যে সমস্ত ওষধ ও প্রলেপ লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও তত 
সমুদয় প্রযোজ্য । কাজিসিক্ত বস্ত্রথগুদ্বার স্বেদ দিলে ফললাভ হয়। অধুন৷ ফলবর্তির 
ব্যবহার নাই ; সুতরাং তৎপরিবর্তে প্রিচকারি দ্বারা মল নির্গষঘন করান কর্তব্য। এই 
পাড়ায় এরগুটতল প্রভৃতি দ্বারা বিরেচন করান নিষিদ্ধ ; কারণ তাহাতে অলসক ব৷ 

বিসুচিকার উৎ্পভি হইবার সম্ভ/বনী। ইহাতে ,পকাশয় অত্যন্ত ছুববল হয়; সুতরাং 

রোগ আরোগ্য হইলেও ২৪ দিন অত্যন্ত লঘুপথ্য সেবন করিবে । ব্যাধি আরোগ্য না! 

হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দেওয়! উচিত। পীড়া আরোগ্য না হইতেই পথ্য করিলে পীড়ার 
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পুনরাগমন অথব। অলপক বা বিস্চী হইবার আশঙ্কা । ইহাতে কল্যাণলবণ প্রত্থৃতি 
পক্কাশয় গত বামুর ওবধ সমূহ ব্যবস্থা করিবে এবং কদাচ বমন প্রয়োগ করিবে 

ন1; কারণ তাহাতে আগ্নান অধিক হইয়া! অলসকে পরিণত হইবার সম্ভাবনা । আগ্মানের 
প্রথম অবস্থায় লেবুর রসসহ সোড1 বা সোডার জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয । 
উদরের উপর ধাতুপাত্র রাখিয়া তাহার উপর স্ুশীতল জলধার। বর্ষণ করিলে আখ্বান 
উপশমিত হইয়া থাকে । 

অজ ও্ক্যাঞ্রুনন চিল্লা £ 

ইহাতে প্রথমেই বমন করান কর্তব্য। এই রোগ আমাশয় সমুখ সুতরাং বন দ্বার! 
ভুক্ত দ্রব্য গুলি বিনির্গত হইলে সব্বরেই পীড়ার উপশম হয়। ইহাতে উদর বা পার্শদেশ 

স্কীত হয়না । অপরিপক্ক আহারীয় দ্রব্যই প্রত্যাপ্ানের কারণ ; সুতরাং উহ। নির্গত ন' 

হইলে সত্বর ব্যাধির উপশম হওয়া অসম্ভব। লবণ এবং উঞ্ণজল দ্বারা বমন করাইবে। 

যদি তাহাতে বমন না৷ হয়ঃ তবে অশোধিত তা্রভস্ম অথব। তুঁতে চর্ণ /* আনা পরিমাণ 

্লসহ সেবন করাইবে এবং কিছুক্ষণ পরে গলার অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া! বমি করিবে। 

প্রত্যাপ্ানের পরিমাণ কম হইলে. অথব। বমনের সুবিধ। ন| হইলে দীপনীয় ওঁষধ 

“(চিত্রকাদি গুড়িক1, “বজক্ষার১৮ “মহাশঙ্খবটা” প্রভৃতি) ব্যবহার করিবে । তাহাতে ভুক্ত- 

দ্রব্যের পরিপাক হইয়। ক্রমশঃ স্ফীততা কম হইবে। উহাতে কদাঁচ বিরেচন 
প্রয়োগ করিবে না । কারণ তাহাতে বিরেচন না হইরা রোগার বিশেষ গ্লানি হইয়। 

থাকে । অনেক সময় ইহাতে রোগ বদ্ধিত হইনা অলসক বা বিস্ুচিকাও হইতে পারে। 

এই পীড়ায় লঙ্ঘন প্রশস্ত, ব্যাধি আরোগা ন' হওয়া পধ্যণ্ত কদাচ কোনও দ্রব্য আহার 

করিবে না। পারার অবসানেও কিছুদিন অতিশয় লপৃপথ্য কর বিধেয়। অন্যথায় 

পুনব্বার ব্যাধি প্রকাশিত হইতে পাবে । ইহাতে আমাশয়গত বায়ুর চিকিৎসা করিবে। 

বিষ্টব্ধাজীর্ণের প্রলেপ ও রক্ষস্বেদ এবং আমাজীর্ণের গুধধ এই ব্যাধিতে প্রযোজ্য । 

অঅঞ্প ৩ওশ্রভ্যভ্ীলা ও অভ্টীহিলক্কা 
টিন্কি-ভলা ॥ 

বিচরণথীল ব। অচল, নাতির অধোদেশস্তিত পাষাণখগুবৎ কঠিন বাতকৃত গ্রন্থি- 

বিশেষকে অগ্ঠালিক। কহে। ইহাই উদরে তির্যাগ_ (বক্র) ভাবে উখিত হইলে এবং বিশেষ 

বেদনা থাকিলে তাহাকে প্রভ্যীল। বলে। ইহা! সপশরা ও কেবল বাতময় হইলে 'গুল্সের ন্তায় 
চিকিৎসা করিবে । অন্তথা অগ্তবিদ্রধির হ্ঠায় চিকিৎসাই বিধেয়। গ্রন্থি বাতময় হইলে 
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মহাবল৷ তৈল, নারায়ণ তৈল প্রস্থুতি মালিশ করিবে এবং চিন্তামণিচতূর্্ম ,খ 

ভৃতি ঁধধ সেবন করিবে । এই রোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং 
কোষ্ঠ পরিস্কারার্৫থ ওধধ ব্যবহার কর কর! কর্তব্য । কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে সত্বর রোগো- 
পশমের সম্ভাবনা নাই। যদি কালাস্তরে গ্রন্থি মাংসাশ্রিত হয়, তবে অন্তপিদ্রধির ন্যায় চিকিৎস! 
করিবে। ক্ষার্রব্য ও বিরেচকদ্রবযঘটিত ওষধ ইহাতে ফলদায়ক। সুতরাং গুল্ম ও 

বিদ্রধি অধিকারের তাদৃশ ওষধ ব্যবহার করিবে। ক্লেদিদ্রব্য, শাক, কাচাকলা, আলু; 
ও অন্যান্ত গুরুপাক ভ্রব্য ইহাতে অপথ্য এবং যাহ! সত্ব জীর্ণ হয় ও বলকর তাহাই পথ্য | 

অথ *্শাদদীক্হ চিন্কি-ুভলা। £ 

এই ব্যাধি পিস্তরুক্তান্বিত বাতজ, স্ুতব্ন।ং ইহার চিকিৎস! পিত্ত।(ধিক বাতরজের ন্যায় । 

ইহাতে গমনাগমনে দাহাতিশব্য হইয়া থাকে । শতধৌত ম্বত, নাগকেশর ও গোক্ষুর 
একত্রে পেষণ করিনা! প্রলেপ দিলে অথবা দরশমূলের অর্দশূত কায়দার পরিষেচন করিলে 

পাঁড়ার উপশম হয়। ইহাতে গুড়ুচ্যাদি তৈল, গুড়ুচ্যাদি লৌহ, পিত্তান্তক- 
লৌহ, বৃহতবাতচিন্তামণি, মাষবলাদি তৈল, বিষ্ণতৈল, ও নারায়ণতৈল 
প্রয়োগ করিবে । হস্তাদির দ|হেও পারদাহের ন্যায় চিকৎস। করিবে । ইহার পখ্যাপথা 
বাতরক্তের ন্যায় । 

হু লাজ পাচ্হর্স ও নেলল লাঁতক্ িন্মজ্জিন্নি লাকি 
ভিন্ন । 

পদদ্ধয়ে বোধ ন। থাকিলে, ঝিন্ঝিনি বেদনা যুক্ত হইলে এবং পুনঃ ২ শিহরিয়া 

উঠিলে তাহাকে পাদহর্য বলে। দ্শমূলের কাথে হিং ১ রতি ও কুড়চুর্ণ ৩ রতি 

প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পাদহর্য আরোগ্য হয়। কুজপ্রসারণী তৈল মালিশে ব! 
রসোনতৈল প্রভৃতির অভ্যঙ্গ দ্বারা এইরে।গ (পাদহ্য) আরোগ্য হইয়া থাকে। 
কৃষ্ণচতুন্মূখ ও বৃহত্বাতগজান্কুশ সেবনেও ফললাত হইয়া থাকে। মহামাষ . 

তৈল প্রভৃতির অত্যঙ্গ এবং সমীরগজকেশরী ও বুহৎবাতচিন্তামণি প্রভৃতি 
সেবনে ঝিন্ঝিনে বাত আরোগ্য হয়। 

অহখ ভলিবল গ্গাদঙ্দ চি্লঅকি-ভলা। £ 

শব্দবাহিনী ধমনী সমূহ কফসংযুক্ত বাঘু কর্তৃক দূষিত হইলে. মিন্মিনে বা গদৃগদে- 
ভাষী হইতে হয়। ইহাতে কল্যাণকলেহ, ব্রান্গীঘ্বত, ছাগলাগ্ত্বত, বুহৎ বাতি- 
গজাঙ্ক,শ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। চিন্তামণি, ত্রেলোক্যচিস্তামণি ও মহা- 

লক্ষমীবিলাস ওধধ অবস্থাভেদে ব্যবহার করা যাইতে পারে । জিহ্বাস্তস্তে যে সমস্ত 
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প্রক্রিয়া ও ধধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তৎসমুদ্ধা় ব্যবহার্য । এইরোগে কফবর্ধক 
কোনও দ্রব্য ব্যবহার্ষ; নহে। 

অথ গ্প্র৩ সওজ» হকললান্স শা ও 

্বাভ্ভন্ক-্উক্ক টিক্কি2ুহলা । 

এই ব্যাধি গুলি প্রায়ই একজাতীয়। থগ্র ও পঙ্গৃতে দশযূল, বেড়েলা, রান্না, গুলঞ্চ ও 
শ'ঠ__ইহাদের কষায়ে এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়! পান করাইবে। ভ্রয়োদশাঙ্গগুগ গুলু 

সেবনে খঞ্জ ও পঙ্গু আরোগ্য হয়। এই কয়েকটা রোগ শিরাসস্কোচ জন্য উৎপন্ন হুয়। 
এক পায়ের উদ্ধা জঙ্ঘার বড়শির! সঙ্কৃচিত হইলে খঞ্জ. এইরূপ দুইপায়ের শিরা সঙ্কুচিত 

হইলে পঙ্গু এবং পা ফেলিবার সময় যদি উহা! কীপিতে থাকে তবে তাহাকে কলায় খঞ্জ কহে। 
শিরাপ্রসারক প্রসারণী ঘটিত কুজ প্রসারণী প্রভৃতি তৈল ইহার উৎক্্ট উবধ। এই কয়েকটী 
রোগেই মহাকুক্ুটমাংস তৈল, সপ্প্রস্থমাষ তৈল, মহামাষতৈল ও নিরামিষ 
মহামাষতৈল ব্যবহার করিবে । ইহাতে ছাগাগ্যঘ্ুত ও বৃহৎ ছাগাগ্ঘ্বত পান হিতকবন। 

এইসকল রোগে তৈল ইঘধ যেরূপ কার্ধাক(রী. রসঘটিত ব। চর্ণ ধন সেরূপ কার্যকারী 

নহে। দশযূল, মাধকলাই, বেড়েল. বাশ্না, স্াঠ, গুলঞ্চ ও এরগু ইহাদের স্বেদ বিশেষ 

উপকারী । খঞ্জ ও পঙ্গতে কটীতে ও উরুতে. কলাম্বধঙ্জে পারের সমপ্ত স্থানে এবং বাত. 
কণ্টকে পায়ে ও গুলফ দেশে স্বেদ দেওয়া বিধি। 'শিরাগত বাঘুতে ও আক্ষেপে 

যে সমস্ত গুঁবধ লিখিত হইয়াছে, অবস্থাবিশেষে ইহাতে ও তাহ। প্রয়োগ করিবে । বিশেষতঃ 

সমীরগজকেশরী এইরোগ সমুদায়ের উৎকৃষ্ট উবধ। অন্যাঠ যাহা অন্ুক্ত রহিল 
তত্তৎস্থলে চিকিৎসক স্ববিবেচনায় কার্য করিবেন। 

লাভ ল্রানিবিজ সাবালশ সখিনা । স্খাদিবসে পুরাতন চাউ- 
লের ভাত, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গী, কৈ প্রভৃতি টাটুক। মতস্তের ঝোল, বুট, যুগ ও মহ্রের 

ডাল, পটোল, আলু, ওল, ডুষুর: মাণকচু, কুম্মাগ্, বেগুন, মোচা ও কপি প্রভৃতি তরকারী. 
ছাগ বা বন্যকুকুটের মাংস, সুমিষ্ট আম, পেঁপে, আত।, বেদানা, মিষ্ট দাড়িন্ব, আঙুর, 
কিদ্মিস্, দুগ্ধ ইত্যাদি । রাত্রিতে রুটি বা লুচি পণ্য দেওয়া যাইতে পারে। অসহ 
হইলে লঘঘুপণ্য ব্যবস্থেয় | 

বাভল্ব্যালিক্ সলাহ্বাল্রশ। অগা । লনা শাক. দধি, গুড়, থেশারী, 
মটর, কালাই প্রত্বতি ভাল, অধিক মিষ্টদ্রব্য, দিবানিদ্া, রাত্রিজাগরণ. মলমৃত্রাদির বেগ 
ধারণ, মাদক ভ্রব্য সেবন, মৈথুন ও শৈত্যসেবন ইত্যাদি । 
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অশ্ব স্বাভল্ক্ভ চিস্ন্কি-শলা ॥ 

০০০ ০০০ সপ পপি পি জি 

এই ব্যাধি “নুশ্রতে” বাতব্যাধিঅধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে ; কারণ বায়ুই দুবিত রূক্তকে 
চালিত করিয়া বাতরক্ত উৎপাদন করে। কিন্তু “চরকে” বাতব্যাধির পরে বাতবুক্ত 

লিখিত হইয়াছে। যাহ।হউ$ আমাদের মতেও বাতব্যাধির পরেই এই ব্যাধির বিষয় 

লিখ! সমীচীন বলিয়া ঘনে হয়। কারণ, এইব্যাধি বাতজনিত অসাধারণ অনীতি প্রকার 
বিকারের মধ্যে অন্তনিবিষ্ট হয় নাই, পরন্ত নিদানতেদ, সম্প্রাস্তিতেদ ও চিকিৎসাভেদও 
আছে। এই ব্যাধি বাতপ্রধান বলিয়। বাতব্যাধির অনস্তর লিখিত হইতেছে । 

সাধারণতঃ এই ব্যাধি হাতে বা পায়ে উৎপন্ন হয়, তৎপর ক্রমশঃ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত 

হইয়া থাকে । রক্ত দূষিত না হইলে এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় না; সুতরাং রক্ত পরিষ্কারক 

ওধধও ইহাতে প্রযোজ্য । পুর্বে লিখিত হইয়াছে ষে, রক্ত ও পিত্ত সমধর্শমীবিশিষ্ট ) 
স্বতরাং এই রোগে সর্বত্রই পিতপ্রশমক ওধধ আবশ্কাক | ছুষ্টরক্তই এই ব্যাধির কারণ, 
এইজন্যই তদ্দোষ নিরাকরণার্থ সর্ধাগ্রে সযত্র হওয়া কর্তব্য। কারণের উচ্ছেদে ব্যাধির 
উপশম হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা । বিশেষতঃ হষ্টবায়ু আশ্রয়হীন হইয়া! থাকিতে পারে 
না, সুতরাং আশ্রয়ীভূতদৃধিতরক্তপ্রকোপ প্রশমিত হইলে, বায়ুও প্রশমিত হইবে। 
এইজন্তই এইরোগে বাতহর ওষধের প্রয়োগ অপেক্ষা পিত্তহর গুষধধের প্রয়োগ অধিক 

দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সাধারণ লোকেও ইহাকে পিত্তব্যাধি বা পিত্তজব্যাধি বলিয়। 
নির্দেশ করেন। যদি বায়ু আশ্রয়াস্তর গ্রহণ কর] হেতু রক্তদোষ উপশম হওয়ার পরেও 

ব্যাধিপ্রশমিত ন। হয়, তবে বাতহর স্বতন্ত্র গুধধ প্রয়োগ করিবে । পরস্ত' বদি বায়ু প্রশমিত না 

হইলে তত্প্রকোপ বশতঃ ব্যাধির উপশম না হয়, তবে বাতপিত্তহর ওধধ প্রযোজ্য । 
এই রোগ বাতপ্রধান বলিয়। নির্দিষ্ট হইলেও উহা! রক্ত অপেক্ষা প্রধান নহে। 

বাতর়ক্তও পিত্াধিক বা কফাধিক হইতে পারে । দুধিতবাঘুকর্তৃক হষ্টরক্ত চালিত 

হইয়া, ব্যাধি প্রন্তাবে হস্তে ও পদে এই পীড়া উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে রক্তবাত না 
বলিয়া বাতরক্ত বল। হয়। এই রোগে প্রথমতঃ বিদাহিপ্রব্যঘারা রক্ত ছুষ্ট হয়, পরে 

বাতপ্রকোপকক্তিয়াদ্বার! বায়ু দূষিত হইয়া! সেই হুষ্ট রক্তকে, হস্তে বা পায়ে চালিত 
করে । এই ব্যাধিতে বায়ু_দোষ এবং রক্ত-_দুষ্যপদার্থ । অন্ন, লবণ, ক্ষার, ঝাল, সুরা, দধি, 
কাজি প্রস্ততি বিদাহিদ্রব্য | হ্বতরাং এই সকল দ্রব্য এইরোগে ব্যবহার্য নহে। 

এতত্তির ইহাতে বাতপ্রকোপকত্রব্যুও পরিত্যাজ্য । রুক্তপ্রকোপক ও বাত- 
প্রকোপকক্রব্যদ্ধারা যুগপৎ রক্ত ও বায়ু প্রকুপিত হইয়াও ব্যাধি উৎপন্ন করিয়া থাকে। 
ইহাতে সমুদ্ধায় মতন্ত ও মাংস অপথ্য। উবীর্ধ্যদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, মূলক, তিলবাটা! 

কুলখকলাই, মাবকলাই, শিম, শাক ও আসব ইহাতে অহিতকর। হ্তী, উদ্টু ও অশ্ব প্রস্তুতি 
কম্পনশীল যানে গমনেও এই পীড়া হইয়া থাক । কারণ ইহাতে বামুত্রদ্ধি এবং রক্তের 

২৪ 
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প্রকোপ ও সঞ্চালন সত্বরেই সম্পাদিত হয়। এস্থলে বায়ু ও রক্ত যুগপৎ কুপিত হইয়' 

থাকে । সুতরাং এই ব্যাধিতে এ প্রকার যানারোহণ করা কদাচ কর্তব্য নহে। 

রক্তগতবাতে ছুষ্টবায়ু অদুষ্ট রক্তকে আশ্রয় করিয়া তীব, বেদনা ও সন্তাপ প্রভৃতি জন্মায় ; 
কিন্ত এই ব্যাধিতে বানু ও রক্ত উভয়েই দৃবিত হয়। এই রোগ উত্তান ও গম্ভীর 
ভেদে ২ প্রকার । ত্বক মাংসাশ্রিত হইলে উত্তান এবং মেদ প্রভৃতি ধাতুকে আশ্রয় করিলে 
গম্ভীর বলে। উত্তান সুখসাধ্য কিন্তু গম্ভীর কষ্টসাধ্য । উত্তানের নামান্তর বাহ্যবাতরক্ত ৷ 

এই রোগ ১ বসের অধিক হইলে এবং অত্যন্ত গলিত বা স্ফুটিত হইলে অসাধ্য 
হয়। ব্যাধির প্রকোপ কম হইলে ১ বৎসরের অধিক দিনের বাতরক্তও আরোগ্য হইতে 

পারে। এই রোগকে অনেকে কুষ্ঠবিশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন. কিন্তু তাহা ঠিক ন' 
হইলেও কুষ্টের অনেক সাধন্ম্য ইহাতে দৃষ্ট হয় । আমাদের মতে এই ব্যাধি কেবল সম্প্রাপ্তি 
ও চিকিৎসাভেদে কথঞ্চিৎ ভিন্নমাত্র-_নতুবা একইজাতীয়। যেহেতু ইহার সহিত কুষ্ঠের 

নিদান ও চিকিৎসায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই | কুষ্টের (পিত্তরক্তাধিক) ওঁষধ ইহাতে 

ব্যবহৃত হইয়া ফলপ্রদ হইয়া থাকে । এইরোগের ওষধও কুষ্ঠের অবস্থাতেদে 

বিলক্ষণ কার্যকারী হয়। কুষ্ঠে যে সমস্ত ভ্রব্য অপথ্য ইহাতেও তাহাই অপথ্য। 

বাতরক্তের অপথ্য দ্রব্যও কুষ্ঠে অপখ্য। কুষ্ঠে রক্ত দূষিত হয়, ইহাতেও রক্ত 

দূষিত হইয়া থাকে । বাতরক্তের ব্যাধিধর্ঘ্ম ও স্বতাবক্রিয়ী পৃথক থাকায় এবং ব্যাধিবিপরীত 
গধধ নির্দিষ্ট থাকায় কুষ্ঠ হইতে বাতরক্ত ভিন্ন হইয়াছে । এই রোগ প্রায়শঃ স্থুল, 

যুবা ও প্রৌের জন্মিয়া থকে । 

শহ্্ শুস্ভ্ভান হা বাহ্হম্বাভল্্রক্তডেল্জ 

চিসন্ছিত-ু-শলা। £ 

প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, অবসেক ও উপনাহ হ্বার। বাহৃবাতরক্তের চিকিৎস। করিঘে। 

আম্বাপন ও ন্নেহপান প্রভৃতি দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎস| করিবে । বাতরজের 

ব্ুক্ত শিরাদ্বারা স্থানান্তরপ্রসরণশাল হইলে উভয়বিধ বাতরক্তেই শুঙ্গ, অলাবু, 

সুচী বা জোকদ্বাবা অথবা প্রচ্ছন ( আচড়ান ) ক্রিয়াদারা রক্তমোক্ষণ করিবে । রোগী 

রুশ, রুক্ষ ব! বাতপ্রধান হইলে, বুক্তমোক্ষণ বিধেয় নহে । গুলঞ্চের ক্কাথে গুগ খুন 

প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতরক্ত সত্বর আরোগ্য হয়। শোধনের নিমিত্ত ১ 

তোলা এবং শমনার্থ_1০ হইতে ॥* তোলা পর্যন্ত গুগ গুলু ব্যবহৃত হয়। কেবল 
গুলঞ্চের ক্কাথ পান করিলেও বাতরক্ত আরোগ্য হয়। বাতরক্তে 
গুলঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ । যে রোগীর অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ব্যাধি সর্বাঙ্গগত 
তাহাকে বাসাগুড়ুচ্যাদি কষায় পান, করাইবে ! এই অবস্থায় ছুগ্চপাকের 
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বাসারুদ্রগুড়ুচী তৈল বিশেষ উপকারী । বদি বাতরজ্ের ক্ষতে কীট বা! পৃ 
থাকে অথবা ব্যাধিস্থান কঙুযুক্ত হয়, তবে গোমৃত্র পাকের বাসরুদ্রগুড়ুচী তৈল 
বা মহারুদ্রে তৈল ব্যবহার করিবে। ৫টী হরীতকী বাটিয়৷ সমপরিমাণ ইক্ষুগুড়সহ 
তক্ষণ করতঃ তৎপর গুলঞ্চের ক্কাথ পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। গুলঞ্ 
পিত্তনাশক, ধাতুপোষক ও রসায়ন। বাতপ্রধান বাভরক্তে বাতব্যাধির মহাবলা- 
তৈল বিশেৰ উপকারী । 

জন্য ভৎসন্মোগে গশুলকখ্েতিল জ্রিলম্সাস্ভন্্র । লমখা-_গুলঞ্চ, ঘ্বতসহ-_ 
বায়ু. ইক্ষুগুড়সহ_ কোষ্ঠবদ্ধতা, চিনিসহ-_পিত্ব, মধুসহ-_কফ, এরগুতৈলসহ ভক্ষণে__ 
উগ্র বাতরক্ত ও শুঠের সহিত সেবনে-_আমবাত নষ্ট হয়। আমবাতে গুলঞ্চ ও 
শুঠের কাথ সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হইয়া! থাকে । গুলঞ্চের শ্বরস, ক্বাথ, কন্ক 
বা সত্ব বহুদিন ব্যবহৃত হইলে বাতরক্ত ও জীর্ঙ্বর নষ্ট হয়। বহুকালের 
বাতরক্তে অধিক বেদনা বোধ হইলে. দশমূলসাধিত দুগ্ধ বা ঈষহুষ্ণ ত্বৃত 
ব্যাধিস্থানে পরিষেক করিবে । পিত্তপ্রধান বাতরক্তে অত্যন্ত দাহ থাকিলে পটো- 

লাদি কষায় পান করিবে। গুলঞ্চের চিনি /* আনা মাত্রায় খ্বৃতমধুসহ 

প্রাতঃকালে সেবন করিলে, আশু বাতরক্তের দোষ সংশোধিত হয়। ইহা অত্যুৎকষ্ট 
ওবধ। 

বাতপ্রধান বাতরক্তে ছাগছুপ্ধ ও ঘ্বতদ্বারা গোধ্যচুর্ণ মর্দন করিয়া ঈীষহুষঃ 
করতঃ প্রলেপ দিবে । রূক্তোন্তরে বা পিক্তপ্রধানে উহাই শীতল অবস্থায় প্রয়োগ 
করিবে। এবরগওবীজ ছাগছুদ্ধে পেবণ করিয়াও পুর্ববধ ব্যবহার করা যায়। 
পিশ্তপ্রধান বাতত্বক্তের উপদ্রব নিবারণার্থ শতধোতত্বতের প্রলেপ বা ভেড়ার 
ছুগ্ধের পরিষেক বিশেষ ফলদায়ক। কৃষ্ততিল খোলায় তাজিয়া, ছুদ্ধে নির্বাপিত 

করতঃ উক্ত হুপ্ধদ্বার৷ উহ পেষণ করিয়া! ব্যাধিস্থানে প্রলেপ দিলে সত্বর ক্ষত- 

সন্ধিত এবং দাহ নিবারিত হয়। উপরি লিখিত প্রলেপগুলি দাহযুক্ত ক্ষতে 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

আমলকী, হরিদ্রী ও মুতার কষার পান করিলে অথবা কুলেখাড়ার মূল ও 
গুলঞ্চের কষায়ে পিপুল চূর্ণ /* আন প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ৩ সপ্তাহে কফাধিক 
বাতরক্ত উপশমিত হয়। কেহ বলেন. অন্ঠান্ত আহার ত্যাগ করিয়া কেবল 

ঘৃত ও গুড় পেট ভরিয়া আহার করিলে বাতরক্ত আরোগ্য হয়? ইহা শাস্ত্রের 

উক্তি হইলেও অতীব কষ্টকর বিষ্ণা় আজকাল অব্যবহার্য্য হইয়াছে। এই যোগ 

কচ্ছরোগে দৃষ্টকল। দ্বিদোষজ বাতরক্তে যে দোষের আধিক্য থাকিবে তাহারই 
চিকিৎসা! করিবে । সমভাবে কুপিত হইলে মিশ্রচিকিৎসা বিধেয়। স্ব্জবাতরক্তে 

(অবস্থাতেদে ) বাতোত্তরে__গুড়ের সহিত ,হরীতকী, পিক্তোত্তরে__গুলঞ্চের কষায় 

ও কফোত্তরে_ পিপ্পলী বর্ঘমানযোগ অভ্যাস করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নব- 



১৮৮ ফলিত চিকিৎসাবিধান । 
সপ সি ৯ পিউ উপ শপ ্ পস্র স  ি প শা  স আ্প ক শী আজ শপ সত সপ নট শট পপ সপ সা পি 

কাধিক কষায় প্রযোদ্য। ইহা দ্ৃষ্টফল ও সর্বপ্রকার বাতরক্তনাশক। কোষ্ঠ 

পরিষ্কার থাকিলে সর্ববিধ বাতরক্তেই অয্বতার্দিকষায় ব্যবন্ৃত হয়। ' ইহা 
প্রসিদ্ধ রক্ত পরিষ্কারক ওষধ। কেহং অবস্থান্ছসারে এই কবায়ের সহিত সোণামুখী, কট্কী, 
অনস্তমূল, তোপচিনি, রেউচিনি ও যষ্টিমধু যোগ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে এ 
সকলের সঙ্গে অধিকন্ত জোলেফা।, সালিম মিশ্রি ও লতাসালসা যোগ করিলে আরও 

কলপ্রদ হয়। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে সোণামুখী, কটকী ও জোলেফ! ভেদক ; 

সুতরাং উহ1 আবশ্তক মত বিশেষ বিবেচন! করিয়া ব্যবহার করিবে । চিকিৎসক 

আবশ্তক বোধ করিলে, অতিরিক্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিবেন বটে, কিন্তু ওধধের সর্বসমষ্টি 

১৬ পদের অধিক হওয়া কর্তব্য নহে । কৈস্পোন্ল গ9গ২গুতলু বাতরক্তের ব্যাধি- 
বিপরীত গুঁধধ এবং ইহা সর্ববিধ বাতরক্তেই সাদরে ব্যবন্ৃত হয় । শোথযুক্ত বাতরক্তে 
পুন্নপরন্বা গুগ২গুল্নু বিশেষ হিতকর। ন্নিহ্াচি চর্ণ পিতশ্লৈক্সিক বাতরক্তে 
প্রয়োগ করিবে । শুড়ু.্যাি লৌহ বাতরক্তের ব্যাধিবিপরীত ওঁধধ। এই 
গষধ সচরাচর ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে। অস্সতাল্্ল্স ০লীহ” নলাতি- 
জত্তত্ডন্ক ল্রঙ্5গ হন্ল্রিতালভ্ডস্যমঠ5 স্পহাত্ালন্কেম্্ জ্রংনল ও 
ন্বাতল্লস্তশস্ঞন্ষচ হলৌহ্ ইহাতে ব্যবহার করিবে। গুডু,জীপ্প্রত্ত ও 
ওুড়ুঙ্যাঁদি তিল এই রোগের মহৌষধ । গম্ভীর বাতরক্তে উক্ত তৈল 
ও স্বত ব্যবহার কর! অবশ্ত কর্তব্য । স্ণত্াাক্বল্শম্্রতি দাহাধিক বাতরক্তে বিশেষ 
ফলপ্রদ। বাতাধিক বাতরক্তে দ্স্ণগান্ক-্বলা তল পরম হিতকর। বাতযুক্ত 
বাতরক্তে সি তিল5 স্মহাট্পিগ্ড তৈল বিশেষ কার্যকারী । কহ, 
'গুড়ুভ্যাি তৈল? ল্হত্ গুডুষচিশী তল” শু ু কপদম তৈতিল, 
সাগন্খলা তৈল ও নাসাব্রভ্রগুড়ুভ্রশি তল এই রোগের অবস্থা- 
বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

স্বাসাগুড়ুচ্ঞাছি ক্ষম্াম্। থা বাসক, গুলধ ও শোণানুফলমজ্জ। 
ইহাদের কাথে ১--১/* তোলা পরিমাণ এরও ভৈল প্রক্ষেপ দিয়! পান করিবে। 
ইহা! ভেদক। 

পত্টালাছি ম্কম্বীম্র। ম্ঘথা--পটোলপত্র, কটুকী, শতমুলী, ত্রিফল! ও 
গুলঞ্চ । 

জনল্ন্বান্মিন্ত ল্যান্স । ম্ঘঞ্থাত্রিফলা, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, 
গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক পদ ৮ ২ রতি, মোট দ্রব্য ৭॥* তোলা, জল আট গুণ 
অর্থাৎ ৬* তোলা, শেব ১৫ তোলা, ছাকিয়া, পরিমিতরূপ (/% আধ. পোয়।) পান 

করিয়া! অবশিষ্ট ত্যাগ করিবে । কোষ্ঠ পরিক্ষার ন! হইলে ক্রমশঃ মাত্র। বৃদ্ধি করিবে । 

ইহার প্রত্যেক দ্রব্য ১ কর্ষ হিসাবে ম্টী দ্রব্যে ৯ কর্ষ গ্রহণ করিয়। কষায় প্পরস্তত 
করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম নন্বন্কাত্িন্ত ক্কআাম্্। € রতিতে মাধ! 



ফলিত চিকিৎসাবিধান | 
সপ পানি সদ সদ শী স্িপিল পিত  ৮ত পপ পি জী পি সাশি স 

ধরিয়া তদন্সারে কর্ষ পরিমাণ; দ্রব্য গ্রহনীয়। এই যোগ নুক্রতোজ ; সৃতত্বাং সুক্রতের 
পরিমাণ গৃহীত হইল । ইহা! বিরেচক। ইহান্বার বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, কাপালিককুষ্ঠ 
ও ক, প্রস্ভৃতি আরোগ্য হয়। 

কৈশোর গুগগুলু। 

শ্লথ পোষ্টরলীবন্ধ মহিষাক্ষ গুগ গুলু /২ সের, ক্রিফল। প্রত্যেক /২ সের, গুলঞ্চ /৪ 
সের, জল ৬৪ সের। লৌহপাত্রে পাক করিয়া! ৪৮ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং শুগ গুলু ভিন্ন কাথ্যব্রব্গুলি পরিত্যাগ করিবে। 
পরে এ উষ্ণ কাথে গুগগুলু গুলিয়৷ পুনঃ পাক করতঃ ঘনীভূত হইলে নামাইবে 
এবং অত্যন্ত শীতল হইলে ত্রিফলা মিলিত ৪ তোলা, ত্রিকটুচুর্ণ মিলিত ১২ 
তোলা বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচুর্ণ ২ তোলা, দস্তীমুলচুর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চের 
চিনি (অভাবে গুলঞ্চের চূর্ণ) ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয় উত্তমরূপ মিশাইবে। ছুগ্ধঃ 
বা সুগন্ধি জলসহ ॥* তোলা মাক্রায় এই গুঁধধ সেবন করিবে । ইহাতে বাতরক্ত, 
কুষ্ঠ, পাও. শোথ, উদর ও প্রমেহপিড়ক আরোগ্য হয়। 

পুনর্ণবা গুগ্গুলু। 

গুলঞ্চ /৪ সের, শ্লথ পোর্টলিবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগগুলু /২ সের, ব্রিফল! প্রত্যেক 
/২ সের ও শ্বেত পুনর্ণবা /২ সের । এই সমস্ত গ্রব্য কুটিত করিয়া ৬৪ সের জলে 

পাক করতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে । ঘন 

হইলে. দশ্তী, চিতেষুল, পিপুল. শুঠ; ভ্রিফলা, গুলঞ্, দারুচিনি ও বিড়্ঙ্গ প্রত্যেক 

৪ তোলা! ও তেউড়ীযূল ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। 
ইহার মাত্রা ও অন্ুপান পুর্ববৎ। এই বধের গুগগুলু, পুর্ববৎ কাথে গুলিয়৷ দিবে। 
ইহা পুর্ববৎ গুণকারক ও আমবাতনাশক । 

ল্রা্ ব্রত্ভাম্ভক্ক লোৌহ। 

জাতিফল ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, লৌহ ১ তোল! ও 
তাত্র ১ তোলা। বটি২ রতি। গুলঞ্চ রস ও মধুসহ সেব্য। 

নিন্ষাদি হুর্ণ। 

নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী ও অগমলকী প্রত্যেক ১ পল, সোমরাজী ১ পল. স্তর, 
বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, 

হিগ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা । মাত্রা /* আনা হইতে 
*০ আনা। গুলঞ্চের কাথসহ সেব্য। এই ওধধ ১ মাস ব্যবহারে উগ্র বাতরক্ত, 
্বিত্। কোঠ, কু, পামা, আমবাতের শোধ, ব্বত্র ও কিটিম আরোগ্য হয়। 

১৮৯ 



১৯৩ ৃ ফলিত চিকিৎসাবিধাঁন। 

ল্াভিজত্ভশত্ভঞবন্ক ্রক্ন | 

পারদ, গন্ধক, লৌহ. অত্রঃ হরিতাল. মনঃশিল।, শিলাজতু, 'গুগ গুলু: বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, 

ত্রিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্ণবা, দেবদারু, চিতে, দারুহরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতামূল প্রত্যেক 
সমভাগ । ত্রিফলার কাথে ও ভূঙ্গরাজরসে যথাক্রমে পৃথক ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি 

বটী করিবে। অন্ুপান- নিমপাতার চুর্ণ ২ রতি ও বিশুদ্ধ গব্যঘ্বত ॥* তোল]। 

অপল্ শাতল্লত্ভশাস্ডন্ক ল্রহন। 

ইহাতে পৃর্ববৎ পারদ হইতে গুগ গুলু পর্য্যন্ত দ্রব্য লইয়! তৎপর শ্বেত অপরাজিতা মূল, 
দারুহরিদ্রা. সোমরাজী, চিতে, পুনর্ণবা, দেবদার, ভ্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক 
সমভাগ। তাবনাদি পুব্ববৎ। নিমের কাথসহও এই ওঁধধ ব্যবহৃত হয়। এই উভয় 
ওষধের মধ্যে যথাক্রমে সমুদ্রফেন ও সোমরাজী প্রতেদ । 

গুডুচাছি লৌহ (ণাহি ভিসিলীব্ড ) 
ত্রিকটু, ভ্রিফল।, ত্রিমদ, (মুতা. চিতেমূল- বিডঙ্গ ) গুলঞ্চের চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, 

লৌহতন্য ১০ তোল । ৩।৪ রূতি বটা করিবে । ইহা বাতরক্ত ও নানাবিধ পিস্তজ- 

ব্যাধিনাশক । | 

অস্ঘভাল্ুঞ্লল্ ৌহ। 
পারদ. গন্ধক, তাত্র. বক্তচন্দন. অন্র. লৌহ. গুগুলু প্রত্যেক ৮ তোলা । ত্রিফল 
প্রত্যেক & তোলা ঘ্বত /১ সের, আমলকা ১০০টা. ক্রিফলার কাথ /৪8 সের লইয়] যথাবিধি 
পাক করিবে । মাত্র।। সিকিতোলা হইতে ॥* তোলা । 

হল্ল্িভাল শস্আ । 

হরিতাল ৮ পল. বিব ২ পল। এই ছুইদ্রব্য, শ্বেত আকড়ার রসে খল করিয়া গোলক 

করিবে । পরে একটা স্থালীতে ১৬ তোল পলাশক্ষার রাখিয়া তাহার উপর গোলক 

স্থাপন করিবে এবং এঁ গোলক ২৪ তোল! আপাংএর ক্ষার দ্বারা আবৃত করিয়৷ 

স্থালীর মুখ শরা দ্বার আচ্ছাদিত করতঃ অহোরাত্র জাল দিবে এবং শীতল হইলে 
নামাইয়া বিশ্তদ্ধ কপূরবৎ শুভ্র হরিতাল ভন্ম গ্রহণ করিবে । ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও 

জ্বর নাশক । মাত্রা ১রৃতি। অন্ুপান_ নিম ব। গুলঞ্চের ক্কাথ। এই গুঁষধধ গলিত 

কুষ্ঠেও বিশেষ ফলপ্রদ । 

শ্হাভ্ডালকব্েম্্রজ ঙ্নণ 

পূর্বোক্ত প্রণলী দ্বারা ভন্মীরুত হরিতাল ॥* তোলা, শোধিত আমশ্রাসা গন্ধক ॥* 
তোল। ও উৎকুষ্ট ত:ভ্রতম্ম ১ ভোল। 'উত্তমরূপ মর্দন করিয়া, মুষাবদ্ধ করতঃ অহোরাজ্র 

পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধত করিয়। পুর্ববৎ ব্যবহার করিবে । ইহা 
কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শ্বিক্রঃ বিশেবতঃ অক্টবিধ শূলনাশক । 
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হ্লিতাল ভস্ম। ( প্রকাল্লাস্তল্ে ) 

বংশপত্রী হরিতাল- চাকুন্দেপাতা ও শরপুঙ্খপাতার রসে পুনঃ ২ মর্দন করিয়া 
( উভয়ের রস একবারে একত্রে দিতে হইবে ) ও পুনঃ ২ শুষ্ক করিয়। (এইরূপ অন্ততঃ 
৭বার করিতে হইবে) মুষা মধ্যে স্থাপন করতঃ মুখ বদ্ধ করিয়া উপরে :ও নীচে 
পল[শক্ষার দিয়! হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। তদনন্তর অহোরাত্র তাব্রজ্াল দিবে । লবণ 
যন্ত্রের ন্যায় পলাশক্ষার দ্বারা হাঁড়ি পূর্ণ করিতে হইবে। এই ভম্ম কপূর্রিবৎ শুভ্র হইবে 
এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধম উঠিবে ন।। এইরূপ হইলে পাক সিদ্ধ হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । ইহার অন্ুপানাদি ও গুণ পুর্ব । মুগ. মন্থর ও ছোলার ডাইল 
ইহার বিশেষ পথ্য । হরিতাল বিষ। সুতরাং ইহার ধম নাঁসিকা রন্ধ, দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিলে হৃদরোগ, পক্ষাঘাত, শ্বাস এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে । এজন্য 
প্রশস্ত প্রান্তরে বা নদাতারে অতি সতর্কতার সহিত হরিতালতন্ম কার্যে প্রত 
হইবে। 

দল লিলি ত শপ তাপ শি বাপি পিপি শা শতিশী পিসি শি 

ড,চ্শ ঘর 
খ্বত./৪ সের. গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের. হুপ্ধ /* সের । কক্ষার্থ _-গুলঞ্চ ০১ সের । 

ইহ বাতরক্ত ও কুষ্ঠনাশক । 

স্পণভান্বলী ঘ্রত্ভ। 
স্বত/৪ সের, শতমূলীরস ১৬ সের, ছুপ্ধ /8 সের, কন্কার্থ_শতমূলী /১ সের। 

গুড়া ততল। 

তৈল /8 সের, গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের, হুপ্ধ /৪ সের। কন্কার্থ-_গুলঞ্চ /১ সের । 

ইহ। বাতরক্ ও পিশ্তজদাহাদি নাশক | 

লহ গুড তল। 

তিলতৈল /৪ সেক্স, ক্বাথার্থ_গুলপ্চ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছুদ্ধ ১৬সের। 
কন্কার্থ__অশ্বগন্ধী, ভূমিকুত্স'গু, কাকো লী, ক্ষীরকাকো লী, পীতচন্দন, ( অভাবে রক্তচন্দন ) 
শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ. ত্রিফলা, রাঙ্গা, বলাড়ুমুর; 
অনস্তমূল, জীবস্তী, গেঁঠেলা, ত্রিকটু. হাকুচবীজ. থানকুনি. রাখালশ সার মূল, গেঁঠেলা, 
মঞজিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিপ্রা, শুল ফ ও ছাতিমছা'ল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাদ্বার। বাতরক্ত; 

কুষ্ঠ, কামলা, পাওু, বিপর্প, ক%ু, দাহ ও বিস্ফোট প্রসৃতি আরোগ্য হয়। 

লহ গুড়ুগাচি তল । 

তিল তৈল ১৬ সের, ক্াথার্থ__গুলঞ্চ ১২| সের; জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের, 

হুদ্ধ ৬৪ সের। কন্ধার্থ _যষ্টিমধুঃ মঞ্জিষ্ঠা, জীবনীয় দশক. কুড়'এলাচি, অগুরু, ড্রাক্ষা, জটা- 

মংসী, ব্যাপ্রনখী, (অভাবে কেলেকৌড়া শুল) নখী, রেণুক, মু্ডিরী, ব্রিকটু, শুলফা 
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ভূঙ্গরাজ, অনন্তমূল, দারুচিনি, তেজপাত, বচ, গোয়ালেলতা. (অথবা জয়ন্তী) আম- 
লকী, শালপাণি, ত্গরপাছুকা, নাগকেশর, বালা, পদ্মকাষ্ঠ। উতৎপর ও রক্তচন্দন 

প্রত্যেক ২ তোলা । এইতৈল বাতপ্রধান বাতরক্তে বিশেষ ফলপ্রদ । 
লস্প'পীন্চ বলা ভৈল। (প্রক্ষাতি সম সমতবত বাতি) 

তৈল /৪ সের, শ্বেতবেড়েলামূলের কাথ ১৬ সের, হুপ্ধ ১৬ সের, শ্বেত বেড়েলামূলের কন্ক /১ 

সের. যথাবিধি পাক করিবে । এইরূপ কষ্ক ও কাথাদি দ্বারা এই তৈল আরও ৯বার 
পাক করিতে হয়। উহ! বাতপিত্ত নাশক । 

প্রকৃতি সমসমবেত সমস্ত ব্যাধিতেই বহু পাক অন্ুক্ত থাকিলেও তৈল বা ঘ্বত 

দস্পোপান্ক আল! তিলেল্ত্র স্তায় বহুবার পাক করিলে অতিশয় গুণাধিক্য হয়। 
বাতব্যাধির স্মহান্নাজআাি তভজ্ল ও এইরূপ ১০।২০।৫০। বা ১** বার পাক কর! 
যাইতে পারে। বিক্ৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ ব্যাধিতে এইরূপ বহুবার পাক কর! নিষিদ্ধ । 

গুলঞ্চের কাথ ও দুগ্ধ ঘ্বার।, গুলঞ্চের কাথ কন্ক দ্বারা, লাক্ষার ক্াথ দ্বারা, যষ্টিমধু ও 

গান্তারীর ক্কাথ দ্বারা তৈল পাক করিয়। বাতরক্তে ব্যবহার করা যায়। এই সকল তৈতলে 

দুগ্ধ মিশ্রিত করিলে গুণোত্কর্ষ হইয়া! থাকে । কেবল যষ্টিমধুর কাথ কন্ক দ্বারাও তৈল 
পাক করিয়া ব্যবহার করা যায়। এই সকল তৈল” প্রকৃতিসমসমবেত ব্যাধিতেই 

গশত্ত । ইদানীং ইহাদের প্রয়োগ অতি বিরল । 

শ্রুল্রভুপদন্ তৈল । 

তৈল /৪ সের, শ্বেতপন্রঃ বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্র। ইহাদের কাথ ১৬ সের, কন্কার্থ__ 
শ্বেতধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাঁকোলী, কাকোলী ও রক্তচন্দন মিলিত /১ সের। খুরুকপন্মক 
শব্দে খ্েতপল্প বুঝায় । 

সাগম্বল। তল । 

তৈল ১৬ সের, ক্বাথার্থ-_গোরক্ষচাকুলে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। 

ছাগছুঞ্ধ ১৬ সের, কন্ধার্থ_যষ্টিষধু ৫ পল ও তগরপাদুকা ৫ পল। এই তৈল 

বাতনাশক । 

স্সিগুটত্ভৈল। 

তৈল /১ সের, মোম, মঞ্রিষ্ঠাচুর্ণ, শ্বেতধুন! ও অনস্তমূলচুর্ণ মিলিত / পোয়া অহোরাজ্র 
তৈলে অভিষিক্ত করিয়। রাখিয়া! বন্ত্রদ্ধারা ছাকিঘ্না লইবে। ইদানীং এই তৈগ পাক 

করিয়। ব্যবহার কর। হয়। পাকার্ধ তৈল /৪ সের এবং এঁ সকল দ্রব্যের কন্ধ /১ সের, 
জল ১৬ সের। ... 

শিশুততভল। (দ্বিতীস্ম প্রব্চাল ) 
তৈল /৪ লের, কন্ধার্থ-__অনন্তনূল, শ্বেতধুনা, মপ্রিষ্।, যষইমধু ও যোম মিলিত /১ সের, 

দুগ্ধ ১৬ সের। কেহ ২ এই তৈলকে স্মহা গু তৈল বলেন। 
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পিশুটতৈল। (স্তীস্ত প্রজ্কগল্ ) 
এরগুতৈল 4৪ সের, ছুগ্ধ ১৯৬ সের। কন্ার্থ_অনন্তমূল, মোম, শ্বেতধুনা ও 

যষ্টিমধু মিলিত /১ সের । 

স্হণর্সি তৈতিল । 
তৈল /৪8 সের. ছপ্ধ ১৬ সের। ক্কাথার্থ--গুলঞ্চ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ 

১৬ সের । গন্ধভাদালিয়। ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সোমরাজি ১২॥ 

সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের। কন্কার্থ_পিও (শিলারস ), শ্বেতধুনা, নিসিন্দা, 
ত্রিফলা, সিদ্ধি. বৃহতী, দস্তীমূল, কাকলা, পুনর্ণবা*- চিতেমূল. পিপুলযূল, কুড়, হরিদ্রা। 
দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, খাটাধী, নাটাকরক্. শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, 
বাসক, নিম, পটোলপত্র, আলকুণীবীক্ত, অশ্বগন্ধ1! ও সরলকাষ্ট প্রত্যেক পদ ২ তোলা । 

ইহাতে বাতরক্ত, নানাবিধ কষ্ট, গ্রপ্থিবাত, আম্বাত. অঙগ্গবেদনা, ভগন্দর, অর্শ; ও 
জন নষ্ট হয়। চিকিৎসকগণ ক বাঁ কফপ্রধান অথবা ক্রেদান্িত ক্ষতবহছুল বাতরক্তে 

প্রায়শই ইহার ব্যবহার করিয়। সিদ্ধকাম হইয়। খাকেন। 

লাহ্লাল্পভ গুড্চী তেল । 
কট্রুতৈল 48 সের. কন্কার্থ -.পুনর্ণবা, হরিড্র, নিমছাল. বার্ভাকু, বৃহতী, দারুচিনি, 

কণ্টকারী, নাটকরঞ্ণ, নিসিন্দা, বাসকমূল, আপাং. পটোলপত্র, ধুস্ত,র. দাড়িমফলের 
ছাল. জয়স্তীমূল. দন্তী ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা । বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক 
৩পল। 'ুলঞ্চ /৮ সের. জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সের, বাসকের শ্বরস /8 সের (অভাবে 

বাসক ছালের ক্কাথ 5৪ সেন ). পাকার্থ -জল ১8 সের । আমরা এই তৈল নানাবিধ 

বাতব্ুক্তে বাবহার করিরা থাকি । গলিত ও ম্ম্টিত বাতরক্তেও ইহ! বাবহৃত হয়। 

ইহাতে ত্বকের নৈবর্ণ ও কালিম। নষ্ট হয় । 

স্নহালভড্ভ €ভল। 

কটুতৈল “* সের. দগডকলসের পরের রস ১ সের, ধুতুরাপত্রের রস /১ সের, 
আকন্দপত্রের বশ ৮১ সের. ভাং পাতার রূপ ৮১ সের; শলমন্দনের রস ৮১ সের, 

আদার রস »”১ সের, জামিরের রস ০১ সের, জয়পাল পত্রের রস ”১ সের। 

কন্কার্থ_হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্ফল. কুষ্ণজীরে, শুঁঠঃ মরিচ+ পিপুলঃ পিপুলযূল, চৈ. 
বিড়ঙ্গ, রাক্সা, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুভা, রক্তচন্দন, সীজ, মুর্ববামূল, কুড়, 

ধনে. অপামার্গ ও মঞ্জিষ্ঠা প্রতোক & তোল! । ইহাতে বেদনা-প্রবল বাতরক্ত ও 

কুষ্ঠ আরোগা হয়। 
লখতল্রঠ্ভাজ্তক্ লৌহ 

গুলঞ্চের কাথ ০8 সের ও ব্রিফলার কাথ /৪ সের। এই ছুই ক্কাথের সহিত 

মহিষাক্ষ গুগ-গুলু /১ সের ও তল্লাতক (€ অভাবে রক্তচন্দন ) ১৬ তোলা, 
২৫__ 
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মিশ্বাইয়। পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে, হিঙ্গলোখ পারদ ৪ তোলা, গন্ধক 

৮ তোল! ( উত্য়ে কঙ্জলী করিয়া ) অন্র ৮ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, তেউড়ী, 
রাখালশসার মূল, ত্রিকটু. গুলঞ্চ, দস্তী, ত্রিফলা' বিডঙ্গ, নাগকেশর, স্বর্ণতন্ম প্রত্যেক 
২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া স্ুন্দররূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। মাক্রাঁ1 সিকি 

তোলা হইতে ॥* তোলা পর্য্স্ত। অন্ুপান_-গুলঞ্চের কাথ। ইহাতে শ্ফুটিত এবং 

গলিত বাতরক্তও আরোগা হয় । ইহার ন্যার উৎকৃষ্ট ওষধ অতি বিরল । 

পহ্য-_পুরাতন হৈমস্তিক ধান্যের অন, ছুপ্ধ, ত্বত, ডুমুর, পটোল, মাণকচ, 
হেলে, নিমপত্র ও উচ্ছে প্রভৃতি তিক্তরসযুক্ত তরকারী, মুগ, মস্থর. বা বুটের ডাল. 

দ্রাক্ষাঃ মিশ্রি ও মোহনতভোগ ইত্যাদি । 

অসহ্য- দিবানিদ্রী, উত্তাপসেবন. মলমুত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, স্ত্রীগ্রসঙ্গ, 

কুলখকলায়. মাধকলায়, বরবটী, ক্ষারদ্রবা, ক্ুলজ বা আন্ুপমাংস, মৎস্য, সংযোগ 

বিরুদ্ধ দ্রব্য, দধি. ইক্ষু, মূলক. মগ, তিলবাটা. অল্প, কীন্ি, কটুড্রব্য, উষ্ণবীর্ধ্য দ্রবা, 

গুরুপাকদ্রবা, পেঁয়াজ, রসোন ও ছাতু উত্াদি। 

ম্ব সুউল্লকস্ডক্ত ছিলি হলা ॥ 

এইরোগ বাতব্যাধি বিশেষ এবং কফাবৃত বাতের সহিভ ইহার বিশেষ 

সাধর্শ্যা আছে বিধায়) বাতবাধির পর, এইনাধি লিখিত হইয়া থাকে । ইহ 

প্দুত্রতে” বাতব্যাধি অধিকারে লিখিত হইয়াছে । এই রোগ মেদঃকফারু ৩- 

বাতজ সুতরাং কফাবৃত বাতের গায় ভহার চিকিৎসা করিতে হইবে । 

উরুপ্রদেশ কফ ও মেদ দ্বার। স্তশ্তিত হয় বলিয়া হহার নাম উরুভ্তস্ভ। প্রথমে 

আবরককফ ও মেদঃ নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বাভের চিকিৎসা করিবে । মেদ? 

কফধর্মনভূযিষ্ঠ, সুতরাং কফক্ষর়কর ইষধ মেদোনাশক। যে সমস্ত বস্তু কফহর, অথচ 

বাতবদ্ধক তাহা ইহাতে প্রযোজ্য নহে । এই রোগে নেহপান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও 

বিরেচন নিধিদ্ধ। প্রথম অবস্থায় রুক্গক্রিয়া বিশেষ হিতকর | শিলাজতু ও গুগ গুলু 

মেদঃকফনাশক । সুতরাং উহ1 দশমুলের কাথ না গোমুত্র সহ অবস্থাবিশেষে 

পান করাইবে। শিলাজতুর মাত্রা %* ও গুগসলুর মাত্রা” সিকি । পূর্বোক্ত 

অড়ল্রন্ চু্ণ ঈবছুষ্চ জলপহ পান করিলে অধবা গণ্ডীল্লাল্িগ্ সেবন 
করিলে ফল লাভ হয়। গণ্ভীব্র (শমঠশাক) এবং আরিষ্ট (নিমপাতা চূর্ণ) মধুদ্বারা 
লেহন করিলে উপকার হয়। চই, হরীতকী, রক্তচিতে মূল ও দেবদারু চুর্ণ মধুদ্ধারা। 
লেহন করিলে উরুম্তন্ত উপশমিত 'হয়। নাটাকরঞ্জপাতা, শোণালুপাতা ও সর্ষপ গোমু্র 

স্বার। পেষণ করিয়া! ব্যাধিস্তানে প্রলেপ দ্বিবে। 



ফলিত চিকিৎসাবিধান | ১৯৫ 
হি তে তস 

মল শশী পিএ ৪ শি 

বন্সীক মৃত্তিকা (উই যাটা) ও সর্পদ্র্ণ মধুসহ উৎসাদন করিলে বা 
প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহ! মেদকফনাশক এবং শোষক । কফক্ষয়ের 
নিমিত্ত সাধ্যমত ব্যায়াম ও নদীর আোতপ্রতিকূলে সম্তরণ দেওয়া বিধি। ইহাতে 
শনহালঙ্গ্ষীন্লিলাহন? সশীজ্ক্রুল্দলর+ লাল্িশ্পোন্বমল লন ও ভ্লহ 
শলাতগজ্জাক্গুপ্ণ প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিবে। বাতরক্তের পুন্নর্শ কা গুগং 
'হুতনু ও অহ তাওুগ২গুল্লু অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরিশেষে 
বাতপ্রশমনের নিমিত্ত বাতব্যাধির ৫সলন্দলীছি তল ও অষ্টবকউল্ল তৈল 
ব্যবহার করিবে । ২১৩1 ভ্ভজ ভঙ্ল এইরোগ অধিকারোক্ত বধ । ইহা বিরেচক 
এবং মধ্য অবস্থায় প্রযুক্ত হইতে পারে! কিন্তু ইদানীং ইহার ব্যবহার অতি বিরল। 
অত্যন্ত ক্ষয় নিবন্ধন বায় প্রকপিত হইলে লুষ্টা ন্য তল দ্বপ্ধসহ পান করিবে । 

আআস্িুউন্ল তল । 

সর্বপ তৈল 4৪ সের, কটুর ( স-সারদধিজাত ঘোল ) ৩২ সের. দ“ধ /৪ সে, পিপুলমুল 
১পল ও শঠ ১ পল। 

লুল নয তৈল । 

সর্প তৈল /৪ সের? কঙ্কার্__কুড়, নবনীতখোটা, বাল, সরলকাষ্ঠ, দেবদার, 

নাগকেশর, যমানী ও অশ্বগন্ধা মিলিত “১ সের। ॥০ ভোলা মাত্রায় %* আনা 

মধু ও /৮% পোয়া দুগ্ধ সহ পান করিবে । 

গুপ্জাভদ্র রস। 

পারদ ১॥* তোলা, গন্ধ ৬ তোলা হশ্বতকুচের বীঞজ ৩ তোলা, জয়পাল বীজ ॥* 

তোলা । এই সমপ্ত দ্রবা জমশ্ী ভামার, ধুস্ত,র ও ও কাকম।চারসে এক এক দিন করিয়। 

ত[বন। দিয় ঘ্বতে মর্দন করতঃ & প্রতি বছী করিবে । অন্ুপান _হিং ও সৈন্ধব | 

এইবে।গে যাবতার প্রেম্মল ড্রব্য আপা এবং শ্রেম্মনাশক দ্রব্য পখ্া । 

ব্বহ্শ ভ্বাহ্ব্াত্ড ভিম্কিল চলা £ 
আমযুক্ত বামুই আমবাত। আমের অর্থ অবিপক রস। উহা বায়ু 

কর্তক চালিত হইয়! শ্রেম্স্থানে নীত হয়; তথায় পুনরায় দূবিত হইয়া শরীরের 

আোত সমূহকে অভিষ্যন্দিত করে। আম ও কফ এক জাতীয়; সুতরাং উক্ত কারণে 

আমের ন্যায় কফও দুষ্ট. কুর্পিত ও “বদ্ধিত হইয়া আমচালক বায়ুর সহিত সংস্ষট 
হয় এবং ত্রিক ও শরীরের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করতঃ এ সকল স্থানে বেদনা এবং 

শোথাদি স্বরূপ আম সংক্রান্ত বাধি উৎপাদন করে। জ্রিক ও সন্ধিস্থলের বেদনা 

দ্বাপাই কুপিত বাম ও কফের প্রবেশ বুবিতে হৃইবে। বাম ভিন্ন বেদনা উৎপন্ন হইতে 
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পারে না; কিন্ত এই বায়ু শ্রেক্স্থানে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া যোগবাহিত্ব হেতু কফধন্ম 

প্রাপ্ত হওয়ায় এই বেদনা বাতশ্রেম্মজ | সুতরাং ইহাতে বাতশ্নেম্সহর চিকিৎসা! করিবে । 
কোষ্ঠবদ্ধতা. অনিদ্রা, শোথ, জ্বর, গ্রন্থি প্রভৃতি স্থানে অসহনীয় বেদনা. তৃষ্ণা, দেহের গুরুতা 

ও অরুচি প্রভৃতি আমবাতের সাধারণ লক্ষণ । এই পীড়া উপেক্ষিত হইলে অতান্ত কষ্ট- 

দায়ক হয়। ইহাতে কোন কোন সময় গ্রন্থি প্রভৃতি স্থানে এমন বেদন। উপস্থিত হয়, 

যে রোগী যাতনায় উন্মাদের ম্ঠায় হইয়! পড়ে । এই পীড়ায় রোগী অতি অল্প সময়ে 

আরোগ্যের জন্য অধীর হইলে চলিবে না। রীতিমত চিকিৎসা হইলে. সময় সাপেক্ষ 

হইলেও এই পীড়া প্রায়শই আরোগ্য হইতে দেখা যায় । 

উরুস্তস্তে সামবায়ুর চিকিৎসা বলা হইয়াছে । ইহাতেও তাহাই করিতে হইবে। 

ক্গুতরাং উরুস্তন্তের গুধধাদি আমবাতে এবং আমবাতের ওষধ উরুস্তন্তে প্রয়োগ কর। 

যায়। এই ছুই ব্যাধির পরস্পর সৌসাদৃণ্ত থাকার. উরুস্তন্তের অনন্তর আমবাত চিকিৎসা 
লিখিত হইয়া থাকে । বাতব্যাধির ল্লহত ললানতগক্গাক্তযপ্ণ প্রস্ততি বাতকফহর 
গঁধধ সমূহ আমবাতে প্রয়োশ করিবে । 

আমবাতে যথাক্রমে রুক্ষস্বেদ. বিরেচন, লঙ্ঘন, শক্ত. কটট'দীপন (ঘমানী. শু ১,চিতেমুল 

প্রভৃতি) দ্রব্য সেবন ও ন্নেহপান করাইবে । ইহাতে কদাচ স্িদ্ধম্বেদ প্রযোজ্য নহে। 

আমরস বা শ্রেম্সমর সংক্ষয় না হইলেও ন্েহপান ব। ক্লেহাভ্যঙ্গ বিপেয় নহে । আন্ম- 

আ্াতিজ লিশ্শেম্য স্পেল, প্রত লেস ও তল অতঃপর লিখিত হইল। সঙ্জিন' 

মূলের ত্বকৃঘটিত প্রলেপ আমবাভে বিশেষ ফলপ্রদ | 'অভ্যঙ্গার্থ রস্থুন ও শুঠ ঘটিত 

তৈল বিশেষ উপকারী । আমবাতে শুঠ সব্ধশ্েষ্ঠ উবদ । কেহ কেহ শ্ুরঠি ও গুলপ, 

একত্রে প্রাধান্য নির্দেশ করেন। কলতঃ শু ঠ. গুলঞ্, ব্ুন্থুন। হরীতকী, গুগঞ্ুলু ও নিঃসারু- 

তত্র আমবাতের পরমৌবপ | কাজি অশ্রস হইলেও আমবাত নাশক, কিন্তু ইহ) আম- 

বাতের প্রলেপ, স্বেদ ও ভৈলাদি পাকভিন্নস্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। আম- 

বাতের উপক্রমেত্র মধ্যে স্বেদ ও বিরেচন অগ্রগণ্য । ইহাভিন্ন ব্যাধি সহর প্রশমিত 

হয়না। মলবদ্ধতা স্থলে জ্বা-্লীদশ্শিশ্ুল কম্মান্জা বিশেষ হিতকর। আমবাতে 

বিরেচনার্থ এরগুড তৈল বিশেষ উপকারী । উহা আমবাত নাশক । 

বাতগ্লেম্সিক জরের বানুকান্ষেদ আমবাতের প্রথম অবস্থান প্রয়োগ করিবে। 

ইহা! শ্লেক্স ও আম শোষক । আমবাতে শো থাকিলে প্রলেপাদি সহ পুনর্ণবা ব্যবহাব 
করিবে । বিশ্বাদিপঞ্চমুলসাধিত অন্পান ব। ত২কথায় পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। 

আমবাতে কোষ্ঠ পরিফারার্থ ভ্রিল্ল ভাছি চুপ ও লিল্েচিনন অট্টিকা 
প্রয়োগ করা যার। উহাদ্ধারা অকৃতকার্য হইলে উপাপ্নাস্তর অবলম্বন করিবে । গুগপগলু 
ভেদক ; সুতরাং গুগগুলু ঘটিত ওষধ আমবাতে প্রশস্ত । ইহা সংশোধন ও সংশমন এই 
উভয় কার্যকারী । বাতব্যাধির তলক্দলীটি তৈল আমবাঁতে মদ্দনার্থও ব্যবহৃত 

রহ । ব্যাধির প্রথম অবস্থায় তৈলাদি নেহ পদার্থে অভ্যঙ্গ ব। পান হিতকর নহে। কেবল 
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বাতজ পক্ষাঘাত. বেপথুবাত প্রন্থৃতিতে প্রথম অবস্থায় স্নেহাভ্যঙ্গ বা পান হিতকর। 

রোগীর কফপ্রাধান্ত থাকিলে ঞ্ওন্কোল কুম্ান্্র সাাম্ম হিতকর। শোথপ্রাবল্য 
থাকিলে শ্বেত পুনর্ণবার কাধে শটী চুর্ণ।* সিকি ওশু'ঠ চুর্ণ |” সিকি প্রক্ষেপ দরিয়া! 

পান করিবে । বাতপ্রবল আমবাতে লাস "লপ্ণশম্মল কম্মান্ বিশেষ হিতকর । 

শরীরের অধিকাংশ স্থানে শোথ বা আমরস ব্যাপ্ত হইলে ভ্ান্লাস্িএওক হকুম্বাম্ 
ব্াবহার:করিবে। ক্ৰাশ্লাস্ন পতন সর্ববিধ আমবাতেই ব্যবহৃত হয়। - প্রভাব বশতঃ 

ইহা সকল অবস্থাতেই কার্য্যকারা । পাটনাই শ্ুঁঠ চূর্ণ *%* মাত্রায় কাজিসহ পান করিলে 

বাল্রান্লাস গুক্ক ক্্মান্স সহ পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। '€-্ম্প্রান্সিল্র 

চূর্ণ যোগরাজ গুগ্গুলু, সিংহনাদ গুগ গুলু, শিবাগুগ গুলু, রসোন পিণ্ু, 
আমবাতগজসিংহ মোদক, বুদ্ধদারাছ্য, আমবাতাদ্রিবজরস, আমবাতারি 

বটিকা, আমবাতেশ্বর রস, বৃহৎ বোগরাজ গুগগুলু, বাতারি গুগ্গুলু, 
পঞ্চাননরস লৌহ, আমপ্রমাথিনী বটিকা. বুহৎ সৈন্ধবাদি তৈল, বিজয় 
ভৈরব তৈল, প্রসারণী সন্ধান, শু্ঠী বত, শুঙ্গবেরাছ্য ঘৃত ও কার্জিকষট্পলক 
ঘ্বত অবস্থাবিশেষে আমবাতে ব্যবহৃত হয়্। এতন্সধ্যে সিংহনাদ গুগ গুলু, বৈশ্বার 

চূর্ণ, রসোন পিগু ও বৃহৎ সৈন্ধব।দি তৈল সচরাচর ব্যবত হইয়া থাকে । আম- 
বাতে দ্বত প্রয়োগ প্রায়শঃ দৃষ্ট হর না। বাতব্যাধিবর্ণিত রসোন পিগু. ভ্রয়োদশাঙ্গ 

গুগ্গুলু, বৃহৎ বাতগজান্কুশ, কৃষ্ণচতুন্মুখ, অধ্রিমান্দোর রামবাণ রস এবং কফ 

নাশক কফচিন্তামণি ও মহালক্ষমাবিলাস আমবাতে.বিশেষ ফলপ্রদ । 

আসান্নলাততিল িশ্নেআ শেল । যথা কার্পাস বীজ? কুলথ কলাই, তিল, 

যব, এবগু মূল. মসিনা, পুনণবা, শণবাজ, সঞ্জিনাহাল ও কাজি । প্রথমতঃ কাজিদ্বারা 

টব্যশুলি পেষণ করিয়া গরম করতঃ এরগুপতে পোট্রলিবদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে, অথবা 

পরিমিতরূপ কাঁজিতে উক্ত দ্রব্য সমূহ নিক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে নাড়ীম্বেদ দ্িবে। 

এই বিধি সন্মোত্কুষ্ট । এই সকল দরবাদ্বারা কেহ কেহ স্শক্রুল স্কেচ দিবার ব্যবস্থা 

করিয়! থাকেন । এই সকল দ্রব্যের মধো কোন দবোর অভাব হইলে যথালাত প্রব্যগ্থার! 

স্ব প্রদান করিবে । কেহ কেহ উহার মধ্যে যে কোনও একটী ত্রব্যদ্বারাও স্বেদ দিবার 

ব্যবস্থা! দেন কিন্তু তাহ! সকল অবস্থায় সমীচীন বলিয়। মনে হয়না । কোনও দ্রব্যের 

অভাব হইলে এ যোগের অন্তনিহিত .সমগ্ুণবিশিষ্ট অন্য দৃব্যদ্বার কার্য্য নির্বাহ করা 

ব্যবস্থেয় । উপরি লিখি হ"মসিন।% সজিন! ছাল. বব ও পুনর্ণবা আমবাতে বিশেষ 

উপযোগী । পু 

আন্মলাভিজ্র জিশ্েজ্ম এ্রলেসণ যথা-সজিনাছাল, আদা, ওকড়া, 

রস্থুন, সৈন্ধব ও হিরা1কস্ একএ্র বাটিয়া গরম করতঃ ব্যাধি স্থানে প্রলেপ দিবে। 
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আতপ চাউল এবং বালুক! খোলায় ভািয়া তৎসহ আদ ও সজিনা ছাল মিশাইয়৷ 
নিসিন্দ। পাতার রস. রম্থুনরস বা আদার রস. ইহার যে কোনও একটী রসে পেষণ ও উষ্ 
করিয়া প্রলেপ দিলে রস শু্ষ হর। 

মনুরের ডাল, আদা ও সঙ্জিনার ছাল অথবা কেবল মস্থরের ডাল বাটিয়। গরম করতঃ 
প্রলেপ দিলেও রস শুষ্ক হইয়া থাকে । 

ভান] দ্শেম্মুল হুল্ীম্তর । যথা দশমুল; গুলঞ্চ+ এরগুমূল, রান্না, শু'ঠ ও 

দেবদার | প্রক্ষেপার্থ-এরগু তৈল ॥ তোলা । কোষ্ঠ পঁরস্ক।র নাহইলে, এরগু তৈল 

আবশ্তক মত দিয়া এই কষায় পান করিবে । সাধরণতঃ এরগু তৈল ২ তোলা হইতে 

২॥০ তোলা পর্য্যন্ত বাবহৃত হয়। 

দ্শমূলের কষায়ে ॥ তোলা এরগু তৈল প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলেও আমবাত ও 

কটীশুল নই হয় । 

ল্বালাসিশজিবি। 

রাক্সী, দেবদার, শুঠ, গুলঞ্চ ও এরগমূল। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এরগুতৈল প্রন্গেপ 

দিয়! পান করিবে । 

ভাল । জগ্িল। (বাপিবিপরাত ) 

রান্না. গুলঞ্চ, শোণালু আঠা. দেবদারু, গোক্ষুর, এরগু যুশ ও পুনর্ণবা__ ইহাদের কাথে 
শ্রঠ চূর্ণ ।* পিকে প্রক্ষেপ প্রি। পান কত্সিবে। এই কনার সচরাচর আমবাতে ব্যবহ্ৃত 

হয়। কোষ্ঠবদ্ধত1 থাকিলে শুঠের পরিপন্তে এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়। পান করিবে । 

লিলম্রচে যথ! _পাটনাইঈ শু চর্ণ ৮” আন! কাঞ্জি সহ পান কর্রবে। এই 
ওষধ ইদানীং রান্নাসপশুক কষায় সহ ব্যবছত হয়। কেহ কেহ দেনায় শ"ঠ চুর্ণের 

পরিবর্ঠে “জিপ্ার পাউড।র” ব্যবহান্ন করেন । শ্% চরণ, 2সন্ধব ও কাক্চিসহ অন্নাহার 

করিলে আমবাত প্রশমিত হয়। 

স্পাম্লল চুপ । 
পৈন্ধব ২ ভাগ. বমানী ২ ভাগ. বনবমানা : অভাবে বমান। ) ৩ ভাগ, শুঠ চুর্ণ ৫ ভাগ 

হরিতকী ১২ ভাগ। মাত্রা /* আন1। অনুপান কাঙ্জি ঘোন ব। গরম জল । ইহাতে 

আমবাত, শ্লীহা, গ্রন্থিশল, আনাহ ও পীনস ন্ট হয়। ইহা অন্ুলোমক । 

ম্বোগললী জা গুগত হুভনু। 

রক্তচিতে মুল, পিপুল মূল, যমানী, রুপঃজীরে, বিড়ঙ্গ' বনযমানী. জীরে, দেবদার, 
চই, এল।চি, সৈন্ধব, কুড় বান।, গোক্ষুর। ধনে, কিফলা. মুভা, তরি কটু. দার চিনি, বেণামূল, 

ববঙ্ষার, তালাশ পত্র, তেজপাত প্রত্যেক সমভাগ. সর্বচূর্ণ সম গুগগুলুঃ দ্বত দ্বার! মর্দন 
করিয়! || তোলা মাত্রায় বাবহার করিবে । ইহাতে আমবাত, প্লীহা, গুল্ম, উদর ও 

আনাহ নঞ্ঈ হয়। অন্থপান--গরম ভুল 1 
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হ্িনিহহ নাচ 'গুল,গুল্নু। | 
ব্রিফল! প্রত্যেক ১২ তোলা: ক্কাথার্থ-_জল /8॥ সের শেষ /১৮%০ পোয়া শোৌধিত 

গন্ধকচূর্ণ ১ পল, গুগগুলুং ১ পল» এরও তৈল ৮॥ সের। প্রথমতঃ গন্ধকচুর্ণ ও গুগগুলু 
এরও তৈল দ্বার! পেষণ করিয়! পরে ত্রিফলার ক্কাথ সহ লৌহ পাত্রে পাক করিবে । 
ঈষৎ তৈল নিঃসরণ হইলেই পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে । মাত্র ./০ আনা হইতে ॥০ 
তোল । অন্রপান-_গরম জল । 

»€ শিবা গুগগুলু। 
ত্রিফল। প্রত্যেক /। সের, কুল ১৬ সের. শেষ /8 সের । তাহাতে এবরগ তৈল 

২ পল, গন্ধক ৬ তোলা ও গুগ.গুলু ২ পল একত্র গুলিয়া পুনঃ পাক করিবে । ঘনীভূত 
হইলে, বান্না, বিড়ঙ্গ- মরিচ, পিপুল, দন্তীমূল, শুঠ ও দেবদারু প্রত্যেক ১ তোল প্রক্ষেপ 

[দয়া মিশাইয়া নামাইবে। মাত্রা ও অন্গপান পুর্ববৎ। ইহাতে আমবাত, কটিশুল 

গুধসী প্রন্থতি আরোগ্য হয় । 
আআন্নাত পাভইটিনিহ্হ ০্পেদিি। 

শুঠচুর্ণ /২ সের, যমানী ১ সের, জীরক ২ পল. ধনে ২ পল, শুল্ফা ১ পল, 

লবঙ্গ ১ পল, সোহাগা খই ১ পল. মগ্রিচ ৩ পল. তেউডী. ত্রিফলা. যবক্ষার,. পিপুল, 

শটী, এল[চি, তেজপাত, চইঃ লৌহ, অভ্র ও ধঙ্গ প্রত্যেক ১ পল. সমস্ত দ্রব্যের তিনগুণ 
চিনি। পাকান্তে মধু ও ঘ্ত দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে । মাত্রা-॥* তোল!।। 

অন্ুপান--উষ্ণদ্ুপ্ধ বা উষ্চজল | ইহাতে বেদন। ও অল্পপিত্ত নষ্ট হয় । 

হজ্জ ীছাদ্য লেবহ। 
শোধিত বৃদ্ধদার্ক বীঞ্জ. তেউড়া. দন্তী. গজপিপুশঃ মাণ, ত্রিকটু. ভ্রিফলা, ত্রিমদ 

প্রত্যেক সমভাগ- সর্বচুর্ণসম লৌঙভ'্ম । 

বাতারি গুগগুলু। 
পারদ, গন্ধক, লৌহ? তাত্র- সোহ।গা প্রতোক ১ তোলা, রক্তচিতে. দস্তীমুল, মরিচ, 

প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিফল! (মিলিওচর্ণ) ৫ ভোলা- গুগ গুলু ৯০ তোলা । দ্বতদ্বারা 
মদন করিয়। ৬ রতি বটী করিবে । অন্থ্পান গরমঞ্জল। ইহা আমবাতের প্রসিদ্ধ ওষধ। 

আসন্নলা ভাভি টিক্কা । 

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাখ. প্রিফলা প্রভোোক ৩ ঠাগ, চিতে ৪ ভাগ, গুগ গুলু 

৫ ভাগ, এবগুতৈল দ্বারা মনন করিয়া ২ রতি মাত্রা; উঞ্জজলসহ পান করিবে। 

ইহাতে ছুদ্ধ এবং ডাল অপথ্য। , 
আানবন্নাত্তিস্্্ল হবজ্ন | 

গন্ধক ৪ তোলা, তামতস্ম ৪ তোলা, পারদ ২ তোলা লৌহ ২ তোলা, এর*মূলের 
রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চুর্ণ করিবে । তৎপর পঞ্চকোলের কাথে ২০ বার ও গুলঞ্চের 

রসে ১০ বার ভাবনা দিবে । পশ্চাৎ তাঁহার সহিত সোহাগার খে সর্বসম, সোহাগার 



২৪৩ ফলিত চিকিতসাবিধান । 

গ বিটলবণ, বিটলবণের সমান মরিচ লইবে এবং তেঁতুলক্ষার ও দস্তীমূল প্রত্যেক 
পারদের সযান, ত্রিকটু, ত্রিফল! ও লবঙ্গ প্রত্যেক পারদের অপ্ধভাগ। বটিক৷ ৪ রতি। 
ইহা! অগ্নিবর্ধক শোথ ও গ্রহণীনাশক । 

বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু । 
ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি? শুল্ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনষমানী, বচ, হিং, হবুষা, 

গজপিপুল. ছোটএলাচি, শী. ধনে, বিট্ুলবণ. সচললবণ. সৈন্ধবলবণ. পিপুলমূল, দারুচিনি, 
বড়এলাচি, তেজপাত. নাগকেশর. ফণিজঝক, ( তুলসীবিঃ) লৌহ. শ্বেতধুনা, গোঙ্ষুর, 
রান্না, আতৈষ, শুঠ, যবক্ষার, অক্বেতস, চিতেমুল, কু ড়. চই. মহাঁদা, দাড়িমের খোসা 

এরগুমূল, অশ্বগন্ধা, তেউডীমূল, দস্থীমূল, কুলন্তঠ. দেবদার. হরিদ্রা, কট্কী. বলাডুমুর, 
মূর্বামূল, ছুরালতা।, বিড়ঙ্গ বঙ্গ, যমানী, বাসক ও অন্র প্রতোক সমভাগ, শোধিত গুগ গুলু 
সর্বচুর্ণ সম. স্বৃতদ্বার। মর্দন করিয়। ঘ্বতভাণ্ডে রাখিবে । মাত্রা ॥০ তোলা । অন্গুপান-_- 
গরমজল । ইহাতে নানাবিধ আমবাত ও কফান্ুগত বাভব্যাধি আবোগা হয়। 

গৃধসী ও ক্রোষ্টশীষেও এই ওমধ প্রযুক্ত হইতে পারে ' 
ভ্রিস্কলীছি লেসহ। 

ত্রিফলা. মুতা, ব্রিকটু, নিডঙ্গ- কুড়, বচ, চিতেযুল ও খষ্টিমধু প্রতোক ১ পল, 

লৌহ ৮ পল, গুগ্গুনু ৮ পল. ১২ পন্ন মধুদ্বাব। মন্দন ক্রির।।* সিকি মাত্রায় মধুসহ 

লেহন করিবে । ইহ! দ্বারা আমবনাত- তচ্জনমিত উদবের বেদনা, পা% হলীমক- 
বাতজশুল, শৌথ ও বিষমজ্বর নষ্ট হর ! 

সএগানন্ন জর চৌহ। 
লৌহ ৫ পল. গুগ্গুল্ু ৫ পল. অন্র ২॥ পল, গন্ধক, পারদ প্রত্যেক ২॥ পল. 

কাখার্থ_ত্রিফলা প্রত্যেক ১৫ পল. জল ৯০ সের. শেম ১১ সের ; এই কাথে পুন্বোক্ত 
লৌহ; অঙ্গ ও "গুগগুলু পাক করিবে? পরে ঘ্বতঃ শতমূলী রস ও দগ্ধ প্রভোক /& সের 

মিশাইর1 পুনঃ পাক করিবে এবং উহার আসন্ন পাকে বিডুঙ্গ, শঠ, ধনে গুলঞ্চের চিনি, 

জারে. পঞ্চকো।ল, তেউডী, দন্তী, ত্রিফল।, বড় এলাচি, মৃত প্রত্যেক ৪ তোলা মিশাইবে। 

তৎপর নামাইয়। ঈনছুন থাকিতে ৮ তোল। কজ্জলী মিশাইয়া প্রত ভাণ্ডে রাখিবে। 

মাত্রা 1 সিকি, ঘ্বত ও মধু সহ মাড়িয়া গুলপ্, শু ঠ ও এডগুমুপের কাথে গুলিয়া পান 

করিবে। ইহা পুরাতন আমপাতের উত্রপ্ত ইনধ। পুর্বে বিশ্লেচন দ্বার দেহ বিশু 
করিয়া পশ্চাৎৎ এই উপ ব্যবহার করিবে । ইহাতে আমলা, কুক্ষি শল. গুরসী, শোগ ও 

পাঠ আরোগা হয়। 

াান্ন প্রন্লীথিন্না লটিন্বঠা। 
(সারা, আকন্দমূলের ছাল চর্ণ, গন্ধক, লৌহ. অন্র প্রত্যেক সমভাগ, সোদাল পাত'র 

রসে মর্দন করিয়! ২ রৃতি বটী করিবে অন্ুপান-- তেউড়া মূলের ক্লাথ ! 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। ২০১ 

আন্মলাভ্ভাডিবিজ্্র ল্রল। 

পারদ, গন্ধক; লৌহ, অন্র ও অহিফেন প্রত্যেক ১ তাগ, যবক্ষার ৭ তাগ. আকন্দপত্র 
রসে মাড়িয়া ও রতি বটী করিবে । কেহ সিদ্ধিপত্ররসে মাঁড়িয়। বটী করিয়া! থাকেন। 

৫সহ্দলাদি তিল | 

কটুতৈল /৪ সের, কক্কার্থ__সৈ্ধব, দেবদারু, বচ, শত, কটফল, শুল্ফা, মুতা, 
চট, মেদ, মহামেদ, জয়পালছাল, তেউড়ী, হিজলছাল, বালা, চিতে, ব্রশ্বযষ্টি, শী. 
বিড়ঙ্গ. হষ্টিমধুং রেণুক, আতৈষ. এরগুমূল, আকনাদি নীলমূল, দত্তীমুূল, মরিচ. 

বনযমানী, পিপুল, কুড়, বান্না ও পিপুলমুল প্রত্যেক ২ তোল।" ইহাতে নানাবিধ 
আমবাত ও বেদন] নষ্ট হয়। 

ব্রহৎ তৈলক্খাি ছতিল। 

এরগ তৈল /* সের. পাকার্থ _শুল্ফার ককাথ /৪ সের. কাজি /৮ সের. 

দাধরমাত ৮ সের- কল্গার্প_ সৈন্ধব- গঞ্জপিপুল, বান্না, শুল্ক যমানী. সাচিক্ষার, 

মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচগলবণ. বিটলবণঃ বচ, বনঘমানী, যষ্টিমধু, জীরে, কুড় ও পিপুল 

প্রত্যেক ও তোলা । ইহা আমবাতেন উত্রুষ্ট উধধ। এই ইমধ সব্ধদা ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে । 

আম্নলাতেল লিশস্শেজআস তিল । সখাকটু তৈল /১ সের, কাথার্থ_ 
“নমপাঁতা, নিসিন্দাপাতা' ধুতুরা পাতা,বিষকচুর ডাটা, তামাকের ডাটা ও পাতা মিলিত 

,1 পোয়া, জল /* সের. শেষ ৮১ সের । কক্কার্থ_ বিষ. গুলঞ্চ, দেবদার. ষরিচ. পিপুল. 

মশ্বগন্ধ! প্রত্যেক ১ তোলা', পাকার্থ২_জল /২॥ সের । 

ভ্িভীশ্ত প্রক্ষাজ আন্নলাত্তল হিশস্ণেস তৈতৈল। যথা 
কটু তৈল /১ সের। কক্কার্থ__রস্থুনঃ শ্ুঁঠ, বিষ- কুড়” মনঃশিলা, তে, নিশাদল ও 

সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা । জল /৪ সের। 

গ্রত্লাজ্রনী জ্জান্ন । যথা-_গন্ধ ভাদালিয়া /৮ সের. জল ৬৪ সের. শেষ 

১৬ সের । এই কষাম়ে গুড় /১ সের এবং রস্থুন /১ সের মিশাইয়া মুখ ঢাকিম1 ১ সপ্তা 

কাল বাখিবে। তৎপর ছীকিয়া তাহাতে পিপুল, পিপুলমূলঃ চই. চিতেমূল ও শু 

ইহাদের মিলিত চূর্ণ /॥ সের প্রক্ষেপ দিবে । ইহার নাম প্রস্লাজ্রণী অক্ধান্ন। 
ইহা! আমবাত নাশক । 

নিজন্ নৈল্রল লা স্তুত তৈল । 

পারদ, গন্ধক, মনঃশিল। ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, কাজিতে পেষণ 

করিয়া, তথ্থারা ুক্মবন্্থগড লিপ্ত করিবে. পরে শুয্ক করিয়া বাতির ন্তাঁয় পাকাইবে। 

ঙ ্৬-_- 



২০২ ফলিত চিকিতসাবিধান 
র্ পি প্লিস শত শি নদ 

এই সংতির অগ্রভাগে তৈল মাখাইগ' জালাউবে এবং উহাতে বিন্দু ২ তল 
উদ লতি ইক বন্দ শুনল আ্লিত নিয়ত পারে বিন্দ ৯ পতিত হইউবে। 

উল্লিঝি * পা তঠে ১৬ [ভোলা তৈল প্রস্থরত হইতে পারে । এই তৈল ৩1৪ বিন্দু মাত্রায় 

ছুপ্ধপহ পান করিতেও দেনয়] হয়। এই তৈলের সহিত অহিফেন মিশাইলে স্মহণ- 
ন্রিক্ষল্্র টল্ল্রল টৈহৈল হয়। ইহা অত্ন্ত বায়নাশক এবং বেদনা প্রশমক | ইহাতে 
আমবাত, পক্ষাঘাত ও কম্পবাত নষ্ট হয়। এই তৈল প্রথম অবস্থায় ব্যবহার্য নহে । 

শীল । 

বত /৪ সের. শু'ঠের কা ১৬ সের। কক্কার্থ_সঠ /১ সের, পাকার্থ__জল ১৬ 

সের। ইহা অত্যন্ত অগ্রিব্ধক এবং আমবাত ও কটীশুল নাশক । 

সপ্রর্দশ্লেভ্ীত্য সরি । 

গত /৪ সের, কক্কার্থ শু ঠ.যবক্ষার, পিপুল. পিপুলমূল. ন্ট. চিহ্েমুল. হিং. গণিয়ারী 

মিলিত /১ সের. কাজি ১৬ সের। ইহাতে শল, আনাহ, আমবাত, কটাগ্রহ ও গ্রহণী 

দোষ নষ্ট হয়। ইহ! অগ্নিবর্ধক | 

বাতরক্তের গুড়চ্রশ সত ও আমবাতে বাবহৃত হইতে পারে। 
গথ্য-__লঘ দ্রবা, পুরাতন তওুলের অন্ন. মুগাদির ডাল. পটোল, আদা, বেগুন. 

সজনা, করোল৷ প্রভৃতি তিক্তদ্রবা. রসোন, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী, রাত্রিতে রুটী 

সুজি, খই ইত্যাদি । মিষ্ট দ্ুবোর মধ্যে মিশ্র. মতৎ্স্যের মধো মাগুর. মৌরলা প্রভৃতি এবং 

জল সাধিত দুগ্ধ অবস্থাবিশেষে পথারূপে ব্যবঙগত হয । 

অসপখ্7- শ্রেম্সকর দ্রব্য. মাধকলাইয়ের ডাল, অন্র. মৎস্য. দি. দুগ্ধ, অধিক মিষ্ট 

দ্রব্য, পুঁইশাক, কাঁচাকল।, নূতন চাউলেপ অন্ন. চালিতা, লাউ, দিবানিদ্রা, রাত্রিতে 
অন্লাহার, অমাবগ্য। বা পুর্ণিমার রাত্রিতে ভোঞ্জন ঠগাল!গান ইত্যার্দি। 

অ্প স্,কন চিস্ম্কি--ভলা ॥ 

আমবাতেও শল হর. এজন্য আমবাছের পর শল চিকিৎসা লিখিত হইয়া! থাকে । 

আমবাতের ন্যায় শুলও আম জনিত; স্ততরাং আমবাতের পর শুল লিখিত হয় 

এই মত মনোনীত নহে। অবস্থাবিশেষে শূলে বমনূ, লঙ্ঘন, স্বেদ পাচন, ফলব্তি, ক্ষার, 
চুর্ণ ও গুড়িকা ব্যবহার করিবে । ব্যাধি আম বা কফান্ুগত হইলে--বমন, লঙ্ঘন ও পাচন 

হিতকর । পিশ্তপ্রধানে স্বেদ প্রযোদ্গ্য নহে । কোষ্ট পরিষ্কারার্থ ফলবন্তি ব্যবহার্য । 
ক্ষার, বাতপ্রধানে ব্যবহার করিবে । চূর্ণ ও গুড়িক1 শমনার্থ প্রয়োগ করিবে । শুলরোগে 
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স্বেদ আশুবেদনা নিবারক ও সুখকর । সুতরাং নানাবিধ শূলে বেদনণ প্রশমনার্থ কশর 
(তিলক) স্বেদঃ পিগন্বেদ. ভেকাদি মাংসের ্গিগ্ধস্বেদঃ পান্রস্বেদ ও উপনাহ স্বেদ, 

প্রয়োগ কারবে। শুল মাত্রেই বাতপ্রধান। বায়ু তিন্ন শুল হইতে পারে না; সুতরাং 

সর্বিধ শূলেই বায়ু নাশক চিকিৎসা! করা আবগ্তক। ম্নাল্লিন্কেল খণ্ড ও সুখ শু 

ইহার প্রসিদ্ধ উষধ। বহুদিনের পুরাতন শুলে লীকজ্ক্পুজাচ্র স্রক্ত ও জ্হশু- 

লাভ ছিল্ভান্মন্ি ফলপ্রদ। হ্বা্রীলোৌহ, নালিক্েল লবন ও 
ব্রিদ্যা্বল্রীন্র শুল রোগে সর্বদ! ব্যবহৃত হইর! থাকে । শ্বাক্রীজৌহ অল্শূলে 
ব৷ পিত্তান্বিত শুলে বিশেষ ফলপ্রদ | নলভ্টুক্ষাল্ব আশু বেদন৷ নাশক । সুতরাং ইহা এই 

রোগের প্রথমাবস্থায় স্বর বেদনা নিব।রণার্থ প্রযুক্ত হইয়! থাকে । এই ওষধ বহুদিন 

একাদ্গিক্রমে ব্যবহার কর নিষিদ্ধ। বহুদিনের জীর্ণবাত শলে হ্মল্লহগ্ললল শ5 পসক্র 

ললশ, প্বাহিকগ্ঘ ত-জ্ভা শনি চতুন্দ্স,শ”স্গুলপত্জিত্দ্র তলা 
মালিশ করিবে । শুলরোগ বহুদিনের হইলে প্রার়শঃ আরোগা হয় না। কোষ্ট পরিক্ষারার্থ 

হল্ীীভিন্লী শু হু ব্যবহার করিবে । সন্মান জেপ হির্ছাছি 

ও -আম্মান হাক শুলরোগে ব্যবহৃত হয়। স্লহালললাা তৈল পুরাতন 
শূলে বিশেষ ফলপ্রদ। হিং. আতৈধ, ত্রিকটু, বচ, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের মিলিত 

চূর্ণ /* আনা মাআয় গরমজল সহ বা কাজিসহ পান করিলে শুল নিবৃতি হয়। 

-্পান্যা্ছি চু (লাতম্থুলে )। 
যমানী, হিং. সৈন্ধব, যবক্ষার. সচললবণ ও হ্রীতকী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। মাত্র! 

/* আন, উষ্জজল বা কাজিসহ পান কারবে। 

*গজাদি আুল্নান্তা। (আআনছ্জ্খুলেন) 

শঁঠ ।০ সিকি, এরগুমূল ৪ ও যব ৯ তোলা । ইহাদের কাথ পান করিলে বেদনা 

নষ্ট হয়। 

হিজশা ক ডু । 
হিং অগশ্বেতস, সচললবণ, পিপুল, বমানী, যবক্ষার, সৈষ্ধব ও হরীতকী প্রত্যেক 

সমতাগ । মাত্রা /* আন] উষ্ণজল বা কাজিসহ পাম করিবে। ইহা অতুত্রুষ্ট ওবধ। 

ভাবে 2 (বাতিশ্ুতলেন )। 

সুপক্ক নারিকেল কোর ৪ পল ঝা /॥ সের. ভঙ্গ'নার্থ ত্বৃত ১পল বা ৮ *তাপা ঈবৎ 

লাল হইলে চিনি পল সহ /৪ সের নারকেল জল ও কিঞচ নারিকেল কেরা 1 ম*াইয়। 

পাক করিবে। পাঁকশেষে শীতল অবস্থায়--ধনে- পিপুল- মুতা, জারে, বষ্জীরে ও 

বংশলোচন প্রত্যেক ॥* তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ ॥৮ তোলা মাত্রায় সেবন 

করিবে। ইহাতে অক্পিত্. অরুচি, রক্তপিত্, ক্ষয়, বমি, শূল' পৃষ্টশূল, ও পিত্তরোগ নষ্ট 

হয় ৷ ইহা] শূলের উৎকৃষ্ট ওষধ। 
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বাতশুলে মদন ফল কীজিদ্বার] পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিবে । জীবস্তীমূল ব' 
জীবস্তী কাজি দ্বারা নাতিদেশে প্রলেপ দিলে শুল নষ্ট হয়। পার্থশুূলে সতৈল জীবস্থ। 
কক্ষের প্রলেপ দিবে। 

ইদানীং অনেকে এই রোগের প্রথম অবস্থায় সোডা ব। তাদ্ৃশ ক্ষার দ্রব্য সেবন করি" 
আশুশাগ্ডি লাভ করেন; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে অশ্ুতজনক । 

লাক্রীলোৌহ। 
আমলকা চূর্ণ ৮ পল. লৌহ ভ্ম ৪ পল, “যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, আমলকী ক্কাথে ৭ বা 

তাবন। দিয়া ৮%* আন! পরিমাণ বটিকা করিবে । ইহা ছুপ্ধসহ ব্যবহার্য । আল্লোপগার 
হইলে শীতল গুল সহ পান করিবে। কেহ আমলকাঁর ক্কাথের পরিবর্তে গুলে 
কাধে ভাবনা দেন। এই ওধধ আহারের পূর্বে সেবন করিলে বাতপৈত্তিক ব্যাধি ও 
শুল নষ্ট হয়। আহারের মধ্যে সেবন করিলে ঝিষ্টস্ত নষ্ট হয় ও আহারীয় দ্রব্য 
অগ্লতাপ্রাণ্ত হইতে পারে না এবং আহাপাপ্তে সেবন করিলে পরিণাম শুল ও অস্রপিত নষ্ট 
হয়। ইহা বক্তপরিকারক এবং পা$% ও কামলানাশক | 

পা] হ5। 

স্থপক্ধ সুপুরি খণ্ড খণ্ড করিয়া সজল ছুপ্ধে সিদ্ধ করতঃ ধৌত করিয়। গ্রহণ করিবে? (ইতি 
পুগ শুদ্ধি) তৎপর উহা চুণাক্কত ও ' করিয়। ছ'কিয়! ৮ পল গ্রহণ করিবে এবং উহ! 
/॥ সের দ্বতে ভাঙ্িয়া তাহাতে আমলকীপ্প রস “১ সের. শতমূলীর রস /১ সের. ছুপ্ধ ৮ 
সের ও চিনি /৬। সের মিশাইয়। পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে. তাহাতে নাগকেশব, 
মৃত, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকী. পিয়াল. দারুচিনি. তেজপাত. এলাচি. জীরা, রুষ্জীরা। 
পাণিফল, বংশলোচন, জৈত্রা, জায়ফল, লবঙ্গ. ধনে. কাকলা, রাস্স. তগরপাচ্ৃকা. বালা। 
বেণামূলঃ সুঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক ন তোলা মিশাইয়। শিপ মৃৎপাত্রে সুরক্ষিত 
করিবে । মাত্রা ॥” ভোল । অনুপান ভ্রঞ্গ। ইহ] শল, অজীর্ণ, হষ্ট অয্নপিত্ত, বমন. 

পা$ ও প্রদর নিবারক। 

চীোশিক্ ভ্তি। 

ঘ্বত /8 সের, দধিরমাত ১২ সের । কক্ধার্থ_পিপুল, শু'ঠ. বিল্বমূল, রঞ্চজীরে, চই, 

চিতে, হিং দ্রাড়িম, মহাদা, ( অভাবে অগ্লবেতস ) বচ। যবক্ষার, অস্রবেতস, পুনর্ণব।, 

রুষ্লবণ, ভীরন ও টাব] লেবুর মূল মিলিত /* সের । মাজা ॥* তোল, দুগ্ধ সহ পেয়। 

লী শুল্রাদ্য সত । 

ঘাত ০৪ পেল । ক্গাগার্থ- টানা লেবুর মুল, এব মুল, বান্না, গোক্ষর, বেড়েল। মুল 

প্রতেতক £ পল নিস্তষ বব.» সব) জল সন শব শেষ ১৫ পের । দাপরমাভ ৮৮ সেরে 

কন্ার্থ--ধনে। হরীতকা (আিপটুঃহি?, মচললবণ. (বিট, সৈগ্ধব, ঘপঙ্গার, সাচিক্ষার, অন্নবেতস, 
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কুড়। দাড়িমঃ মহাদা, জীর1 ও কৃষ্ণ জীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহ! শুল প্রশমক। অবস্থা 

বিশেষে ন্বিহ্ুওত হালি লাম্সশ সহানাল্াস্্র, "সহ্বান্স- 

মানুহান্সশগ সহান্নী2 ফনগুঞুক্ছন্নন ও অস্্রাদস্প স্পৃতিক্ক। 
প্রস্নাজ্র শী তৈল. ভক্নেলেহ বা চভুস্সেহ বেদন। স্থানে মালিশ করিয়া স্থেদ 
প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। প্র 

স্থুভনগতেকত্ক্র তল । 

তিল তৈল /৮ সের, ক্কাথার্থ--এরগুমুল ও দশমূলের প্রত্যেক পদ ৫ পল. জল ৫৫ সের. 

শেষ ১৩%* সের । যবকাথ ১৬ সের, হুগ্ধ ১৬ সেব। কক্ধার্থ--শঁঠ. জীরে, যমানী. 

ধনে, পিপুল, বচ' পৈষ্ধব ও কুণপত্র প্রত্যেক ২ পণ । এই তৈল শূল, জ্বর 'ও রক্ত- 
পিজুনাশক। 

শুলরো গে বিরেচনার্থ হন্ল্রী শননা এ, অশুল্াল্য শী লিঃ এরও 
তৈল বা অগ্ঠান্থ নিগ্ধ বিপেচক দ্রবা ব্যখহার করা কউব্য। শ্লমাত্রেই পরিণামাবস্থায় 

ধাত প্রধান হয়; সুতরাং শেষে বাতশুলের চিকিৎ্স। করিবে । 

সখা পুরাতন তওঞুলের অন্ন, ্ুদ্র মতস্তের ঝোল, হছুপ্ধ' মোহন তোগ, রুষ্ণতিল 

বাট।, মাথন, কাজি, আমলকী, কমলা লেবু এবং অবস্থা বিশেষে লুচি ইত্যাদি । 

আঅঅপাখ্য-ডাল, ঝাল, তিক্ত ও কযায় পরস বিশিষ্ট দা, শাক, কাচাকলা) আলু 

প্রভৃতি। রে 

স্িত্তুস্প,ভল চিল্লা £ 

বাত শুলে যে সমস্ত প্রক্রিনা ও গুধধ লিখিত হইরাছে, পিত্তশূলেও স্বেদ বাতীত 

প্রা তাহাই অনুষ্ঠের। ও ডুচ্যাি সত” শ্বাক্রীনেনৌহ” মহত লাত 
জিজ্ভান্নশিও লাভ্িকেল এ 2, ভহত্ত প্পতা লী সন ্ঞল্ল ও ণ্তা- 
হত লহ পিত্বশূলে প্রায়শঃ ব্যবহগত হইয়। থাকে । আমাদের অল্প্পি্ত হুর 
ম্মবোগ ও অল্সপিক্তীত্ি টা প্রথম অবস্থার বিশেষ ফলপ্রদ। আমাশয়ে 

পিস্ত সঞ্চিত হইলে পিত্ৃঞ্রশুলে বমনভাব হইয়া! থাকে, তথায় পিত্তনিহ রণার্থ পল্তা 

ও নিমের অর্ধশৃত কধায় আক পান করিয়া গলার অঙ্গুলি দিয়া বমন করিবে । ইহাতে 
লবণ জলের বমন, তাম1 বা তুতের বমন একেবারে নিষদ্ধ। ইহাতে শীতল 

লে অবগাহন ও শীতলজলপুর্ণ ক্স্তাদি পাত্র বেদনা স্থানে ধারণ করা হিতকর 

টগ্র"রঘধ সেবন না করিয়া সমধুর বিরেচন গুধণ দ্বারা শজ ব! মল নিহ রণ করিবে। 

আমপকীর স্বপস), ঠমি কুক্মানডের স্বরস- বলা ডুমুণ বাঁ কিস.শিসের কাথঃ হহাদের 
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অন্যতম যোগ চিনিসহ সেবন করিলে সচ্ঃ পিল্তশুল নষ্ট হয়। পিক্তশুলে বিরেচনার্থ 
যষ্টিমধুর কাথে ৩ তোল এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । আমল কীচুর্ণ 
মধুসহ লেহন করিলেও পিত্তশূল নষ্ট হয়। 

শভ্িিন্ল্যোগ। 

ঝিনুক /| সের, যমানী /॥ সের, হেলেঞ্চা ০1 সের হাড়ির মধ্যে মুখবন্ধ করিয়। 

২ দিন জাল দিবে । এঁ ভম্ম/০ আন মাত্রায় শীতল জলসহ সেব্য | 

াল্িক্ষেল শগ্ঃ। 
ভ্জনার্থ ঘ্বৃত ৫ পল, নারিকেল কোর ৮ পল। পাকার্থ--নারিকেল জল ১৬ সের, 

চিনি /২ সের. শত ঠচুর্ণ /॥ সের, ছুপ্ধ /২ সের, যথাবিধি মৃদছধ অগ্নিতে পাক করিবে। 
আসন্ন পাকাবস্থায় বংশলোচন. ত্রিকটু, যুতা. চতুর্জাতক. ধনে. পিপুল, গজপিপুল ও জারে 

প্রত্যেক ৪ তোল। প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । মাত্রা |” তোলা । ইহাতে নানাবিধ শুল 

ও পরিণাম শুল নষ্ট হয়। যদিও এই ন্নালক্ষেলখখ হড পিত্তশূলে লিখিত হওয়ায় 

এখানে উদ্ধত হইল কিন্তু ইহা পিস্তশুলে বিশেষে ফলদায়ক হইবার সম্ভাবন। কম। 

যেহেতু, ইহ1 আগ্নের়। ইহ অপেক্গ। বাতশলের নাালিক্িলখ গু পিত্বশূলে ফলপ্রদ 
হইয়] থাকে । ককান্ুবন্ধ শুলে ইহ] ফলপ্রদ হইবে । 

শশতা লী সন হুর । 

শোধিত জীর্ণ মণ্ডর ৮ পল. শতমুলীরস ৮ পল- দি ৮ পল; দুগ্ধ ৮ পল, ঘ্বত ৪ পল 

একত্র পাক কবিরা পিগুবৎ হইলে নামাইবে। মাত্র 1” তোল। হইতে | তোল । 

অন্ুপান-_চগ্ধ /* ছটাক। 

হহও পতালল্ী হল । 
ত্রিফল! কাথ ভাবিত পুরাতন মণ্ডর ৮ পল. পাকার্থ -শতমূলী ধস ৮ পল, দধি ৮ 

পল, ছুদ্ধ ৮ পল, আমলকা রস ৮ পল, দ্বত *& পল । পাকান্তে প্রক্ষেপার্থ-জারে, ধনে। 

মুতা। জিঞ্জাতক. পিপুল, হরীতকী প্রত্যেক ॥* তোলা ইহাদ্বারা পিশ্তাধিক শ্ল; 

ভ্রিদোষক্ত শল, অস্রপিও, ধমি ও শ্বাস আরোগ্য হয়। 

হন্তাস্ত তলোৌহ। 
বষ্টিযধু ও ক্রিফলা প্রত্যেক ১ ভাগ. শতাধিক পুটের সু নিশ্মল লৌহ ৪ ভাগ । মাত্রা 

/০ আনা. ঘ্ব্ত মধুসহ সেব্য । উধধ সেবনান্তে / পোষা গব্যছ্ুপ্ধ পান বিধি । ইহাতে 

বমন, অন্নপিন্ত- শূল- যুত্রকুচ্ছ, ও শোথ আরোগ্য হয়। 

সহ্/- পুরাতন গুড়. পুরাতন তঞুলের অন্ন, যব. হুষ্গঃ স্বৃত' ক্ষুদ্র মস্ত? খই ছুধ, 

মোহনভোগ ইত্যাছি। & 

অদহ্য-বাতপিশ্ুবদ্ধক দ্রব্য, উত্তাপ সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ঝাল ইত্যাদি। 
শুলযাত্রেই মৈথুন একেবারে পরিত্যাজ্য ' 
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ন্-্ষস্ণ,ভন ০৫ নিন % 
কফশুল আমাশয় সমু । আমাশয় অত্যন্ত কফ সঞ্চিত হইয়! বাতাক্রান্ত হইলে এই 

শূল উৎপন্ন হয়। কফনিহরিণার্থ বমন করাইয়। রোগীকে লঙ্ঘিত করিবে । কেহ ২ 
ইহাতে রুক্ষব্রিয়। করিতে মত প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহ! যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ 
তাহাতে বায়ু বর্ধিত হইয়। বেদন। বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাতে স্নিগ্ধ ক্রিয়াও 

ফলপ্রদ নহে। | 
পঞ্চকোল. হিং. সৈন্ধব, বিট ও সচললবণ প্রত্যেক সমভ্ডাগ /০ আন মাত্রায় 

গরম্তল সহ সেবন করিলে কফ্ষশুল নিবারিত হয়। বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্কাথে /* আনা 

ববক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও কফশুলের নিবৃত্তি হয় । 

হিঙ্গাছে জুণ। 
হিং তুম্থুক (নেপ।লি ধনে ). ত্রিকটু, বমানী. চিতেমূল. হরীতকী. যবক্ষার ও পঞ্চলবণ 

প্রত্যেক সমভ্তাগ. মাত্র! /* আনা উষ্ণ জল সহ সেব্য। ইহ। বাতশুল ও কফশুলনাশক 

এবং অগ্নিদীপক। 

কফশুল দীর্ঘকালপর বাতপ্রধান হইলে তদবস্থায় নিয়লিখিত শ্রাক্রীতেলৌহ ফলপ্রদ। 
ইহাতে ক্রু-্ও চ তুম্ম-্খ ব্যবহার করা যায়। 

শ্বাক্রীলোৌহ। 

বিশুদ্ধ জীর্ণ মণ্ডর ৬ পল- যবচুর্ণ /॥ সের। পাকার্থ_-জল /২ সের, শেব /॥ 

সের. তদনন্তর পুনঃ পাকার্গ-_যথাক্রমে শতমূলী রস ৮ পল. আমলকী রস ৮ পল. দ্ধি, 

দ্ধ. ভূমিকুম্মাও বস প্রত্যেক ৪ পল. ঘ্বত এবং ইক্ষুরস প্রত্যেক ৪ পল। পাকসিদ্ধ 

হইলে জীরে. ধনে, ভ্রিজাতক. গজ পিপুল. যুতা. হরীতকী, অন্র. লৌহ. ভ্রিকটু. রেণুক. 

ত্রিফলা, তালীশপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেক চর্ণ ২ তোল! মিশাইবে | মাত্রা ॥* তোলা । 

অন্ুপান-দুপ্ধ। ইহ] পূর্বোক্ত 'ধাত্রীলৌহের ন্যায় ভোজনের আদি, মধ্যে ও অস্ত 

ব্যবহার্য | 
চ্ত্2ক্নন্ন। 

সম পরিমান যমানী. সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ একত্রে বাঁটিয়া%* আনা হইতে ।* 

মাত্রায় গরমজল সহ সেবা । এই উঁষধ অগ্নিদীপক, আমনাশক ও বেদন। নিবারক । এই 

ষধ আমাজীর্ণে ও আমাতিসারে বাবহৃত হইয়া! থাকে । 
ছ্বিচ্ষাাদিত ছুর্ণ। 

যবক্ষার.'সাচিক্ষার. হিং বিটলবণ+ 'সৈম্ধব, কুড় প্রত্যেক সমতাগ, মাত্রা! /* আনা । 

এইচুর্ণ নিয়োক্ত ককাথ সহ পান করিবে । যথা-শু 'ঠ. এবগমুল. দশযূল মিলিত ১ তোলা, 

বব ১ তোল] । 
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হিজ্ঞাছি চুর্প। 
হিং সচললবণ, হরীতকী. বিট. সৈন্ধব, তুন্বুরু, কুড় প্রত্যেক সমভাগ. মাত্র! ./ 

আন1। নিয্োক্ত কাথসহ সেব্য। দশমূল প্রত্যেক ৬ আন ১ রতি, যব তুল ২ 

তোল, পাকার্থ জল /১। সের. শেষ ২* তোলা । ইহা সেবনে কর্ণরোগ ও পার্খাদি 
শল নষ্ট হয়। 

স্গুলহন্ব্ ন্মোগ। 

হরীতকী, ত্রিকটু, শোধিত কুচিল।, হিং, সৈম্ধব. আশ্নাসা গন্ধক প্রত্যেক গঈমভাগ। 
ছোট কুলের স্তায় বটী করিবে । ইহা প্রাতঃকালে উষ্ণছুপ্ধদহ সেবনীয় । ইহা কফশুলের 
পরিণামে বিশেষ হিতকর । 

লিদ্যাশ জাজ । 

বিড়ঙ্গ, মুতা. ভ্রিফলা. গুলঞ্চ. দ্তীমূল, তেউড়ী, চিতেমূল ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ 

তোলা. গোমৃত্র শোধিত পুরাতন মণ্ডর (অভাবে লৌহতস্ম।) ৪ পল. রুষ্ণালভ স্ম 

১ পল, থানকুনি রসে শোধিত হিঙ্থলোখ পারদ ১॥০ তোলা. আশ্নাসা গন্ধক ২ ভোলা, 

জল দ্বার! মর্দন করিয়। ৩ রতি বটী করিবে । অনুপান্__ছুপ্ধ, শীতল গুল বা শিশিরের 

জল। এই উধধ পরিণাম শুলে এবং অন্ঙ্বশলে মহোপকারী। 

হ্বহণ লিবদ্যাশ্বল্রাভ্র। 

পারদ, গন্ধক. ভ্রিকটু, ত্রিফলা' বিড়ঙ্গ, মুতা, তেউড়ী, দস্তী, চিতে, ইদুরকানিদস্তী ও 

পিপুল মূল প্রত্যেক ২ তোল'; কৃষ্ণাত্রতন্ম ৮ তোলা. লৌহ ৩২ তোলা. জল দ্বারা যর্দন 
করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অন্ুপান-_গণাডগ্ধ বা নারিকেল জল। নারিকেল জল 

শুলের উৎকৃষ্ট উবধ। 

সনম ত্দ স্তুপ ॥ ( কফবাত শূলে) 

পারদ, তাত, মনঃশিলা. স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, রৌপ্য. স্বর্ণ বঙ্গ, অত্র, লৌহ. 

শঁঠ, পঞ্চলবণ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ । শুঠের ক্াথ, জয়ম্থী পত্রের রস, সিদি 

পত্রের প্ূপ, ক্রহ্গযষ্টরির কাথ ও ধুতুরা পাতার রসে পূথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি 

বটীকরিলে। অনুপান-_ এবগুমুল ও শঠ টর্ণ। উধপ সেবনান্তে নিম্ন লিখিত যোগ 

গরমজল সহ পান করিবে । আ্রকট্র- সচললবণ. হিং করঞ্জবাঞ্জ প্রত্যেক চর্ণ সমভাগ, 

মাত্র! /* আন।। ্ 

হল্লীীতিক্কী শ্দোল। 

গোমৃত্রসিদ্ধ শুদ্ধ হরাতকা চূর্ণ /* আনা. লৌহতন্ম ২ রতি, পুরাতন গুড় '* দিকি 
একত্র মিশাইয়। সেবন করিলে কফশূল নষ্ট হয় | 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। । ২০৯ 
পে উস সন 

১ শা পা পেশ শাপলা পানী টিসি 

গুধধ এবং টনের নন] ও চিলির প্রস্ততি ওষধ কারে টা হইতে 

পারে। ক্কাল লাশ” ক্ুল।াশ লজ্লশ প্রভৃতি পরিণামাবস্থায় প্রয়োগ 

করিবে । 

শিল্প [ন্ ছেমন্ছি-ুডলা। ॥ 
টাবা! লেবুর মূলের কাথে ব1 সার্জন! ছালের কাথে /* আনা যবক্ষার ও /* আনা 

মধু প্রক্ষেপ দিয়! সেবন করিলে পার্থ হৃদর ও বস্তি দেশের বেদন। নষ্ট হয়। 

পার্খব বেদনা ও জদয়ের বেদনা প্রায়শঃ বাভকফভ হইয়া থাকে, সুতরাং এ স্থানের 

বেদন। নিবারণার্থ বাতককনাশক শ্বেদ ও প্রলেণ ব্যবহার করিবে এবং সহ'লঙ্ছী- 

টিবলা ন+ ক্রুম্ও ক হুমম লহ শু লান্ড শক্ষা' সুপণ। প্রস্থতি উষধ প্রয়োগ 
করিবে । বেদন। স্থানে পু হুদ ০ মালিশ করিয়। স্বেদ দিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। 

বস্তিদেশে কেবল বাতজ শল হইয়। থাকে- সুতরাং তন্লিবারণার্থ পূর্বোক্ত বাতজ শুলের 

চিকিৎসা করিবে । পুর্বোক্ত নিরমে টাবা লেবুর মূলের ক্কাথ এবং স্ণাদ.ল- 

ক্াঞ্ডিক প্রভৃতি উধধ ইহাতে উপকারী । শ্রাজ্রী €ুলীহ. ভ্হত্ লাতভিন্তা- 
টি ও নালা নতলা জর অতাঙ্গ ইহাতে ফলপ্রদ । 

আমশুলে পৃর্ষোন্ত কফশ লনাশক চিকৎসা করিবে। *স্বগক্কৌলচহর্জ, 

চিত্রন্চাি গু ডিক, জন্ুঃ নন প্রস্থৃতি ইহার মহৌষধ | কফশ,লে, আমশ,লে 

ও অজীর্ণশ,লে ঘ্বত পান নিষিদ্ধ । 

ল্রহ্যাচিপত্শেল কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত পৈত্তিক শ,ল 
প্রশমিত হয় । বৃহতী, কণ্টকারী. ইন্দ্রধধ,. অ,কনাদি, যষ্টিমধু এই দ্রব্য পঞ্চক 
ল্রহন্্যানিপ শ মানসে আন্ডিহিন 

বৃহতী, কণ্টকারী. গোক্ষুর. এড়ও মুল. কুশ. কাশ ও খাগড় মুল ইহাদের কাথ পানে 
বাত পৈত্তিক বা পৈত্তিক শল নষ্ট হয়। ইহা বন্তিদেশজ শুলে বিশেষ হিতকর । পিত্তজ 

শলে যে সমস্তওঁষধধ লিখিত হইকাছে ইহাতেও তত ওষধ প্রয়োগ করিবে । বাত 

শ্লৈম্মিক শ,লের চিকিৎসী ককশ,লের ন্যায় । 

1স্ন্ততে গ্ভিকম্মুহুল__স্তউালাচ্ছি কক্মান্ত। 

পটোলপত্র. ত্রিফল! ও নিমছাল প্রক্ষেপার্গ মধু ॥* তোল]। ইহাতে পিত্তপ্লেম্মজ্বর- 

বমি. দাহ ও শল প্রণমিত হর । পিত্ত ও শ্লেম্সা পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহার চিকিৎসা 

কঠিন। তিক্তরস পিশুগ্লেম্সনাশক হইলেও "পত্তশ্নৈম্মিক শুলে সর্ধত্র কার্যকারী নহে। 

কারণ উহা বাতবদ্ধক | এই শূল প্ররুতিসমসমবেত দোষারন্ধ, স্ুতর!ং পিত্ত ও কফনাশক 

শলোক্ত যোগ মিশ্রিত করিয়া সেবন কল্ীইলে উপকার হইবে। উপরিলিখিত ক্বাথসহ 

চিস্ভান্সণিঃ ভিজ্ভা-নন্পি জতুম্স্্খে প্রভৃতি উধধ প্রয়োগ করিবে । 
২৭-- 

০ পপি আস পন সপ পানর | পল শি শত পি ভি আস জল সি পি শি রন জা সি পি আক উপ 



২১০ ফলিত চিকিৎসাবিধান | 

ভ্রিদোষগসশ « অগাধ্য হইলেও বক্ষযামাণ বিধি অগুপারে চিকিৎস! কর! আবশ্যক। 

কারণ বলাবল অন্ুসারে অসাধ্যও যাপ্য বা সাধ্য হইতে পারে। ভূমি কুম্মাণ্ডের রস 

৯ তোলা, পাক সুমিষ্ট দাড়িমের স্বরস ১ তোলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব প্রত্যেক আধ আনা, মধু 

%০ আনা একত্রে মিশাইয়া পান করিবে । 

সদ শসা ০৯৬ সপ শি হ্ সস 

এজ এ ল্বাদ্প্শিককি । 

এব ফল, এরগমুল- বৃহতী, কণ্টক।রী গোক্ষুর, শালপানি. চাকুলে, মুগানী. মাঁষাণী, 

দ্রণ্ডো্পল, চাকুলে খাগড়মূল ইহাদের কাথে /* আনা যবক্ষার শ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে 

সব্বপ্রকার শুল নিবারিত হয়। এই ওুঁষধ যে কোনও তীব্র শূলে ব্যবহার কর যায় । 

. গোমূত্র শোধিত জার্ণ মণ্ড,র ৩ ভাগ (মণ্ড,রের পাঁরবন্তে লৌহও ব্যবহৃত হয় ) ত্রিফলা 
মিলিত ৩ ভাগ একত্র মিশাইয়া | সিকি মাত্রায় ঘ্ৃত মধু সহ লেহন করিলে ত্রিদোষজ 

শুল আরোগ্য হর। 

স্পঞ্ধাদিকের্ণ। 

শছ্ছ তম, পঞ্চলবণ, 'হং, পিকটু প্রতোক সমতাগ মাআ। /-7%* আনা, অন্ুপান-__ 
গরমজল। কেহ ২ হহার পাষাণ [নিয়শাখতরূপ [নদেশ করেন। যথা-শঙ্খভম্ম %০ 

অ;ন. সৈদ্ধব ও [ত্রকটু মলিত।* আনাঃ হিং ২ রতি একত্র পেষণ করিয়া ৩ মাত্রা! হইতে ৬ 

মাঞা পর্যন্ত ক:ববে। এই উবধ কক্ষাধিক শুলে প্রযোভ্য । পুরাতন শুলে এই ওঁধধ 

ব্য'হার্ধ্য নহে। নুতন অবহার এই ওুঁষধ আশুশাস্তিকারক | 

লৌহ হল্লীত্ব্লী। 

গোমুত্রে সিদ্ধ হরীতকী চুর্ণ ১ ভোলা, লৌহতম্ম ১ তোল। | মাত্রা /* আনা । অন্রুপান__ 
পুরাতন গুড ৮৭ আান।। হহাদ্বারা সকল প্রকার শুল আরোগ্য হয়। এই সকল ওষধ 

বহাদন বাপহার না কারিলে (বশেষ ফল অঙ্গহুত হয় না। 
পাহশুলে 'হজ্্াশিল জঃ। যথা হি ভ্রিকটুও কুড়। ববক্ষার ও সৈন্ধব প্রত্যেক 

সমভাগ। মাত্রা /* আনা । অন্পান--টাবা1লেবুর ঘূলের কাথ অথবা ট.বালেবুর রস। 

বক্ষযমাণ বসন্ভক্সালবণ, চিরকাল €লৌহ ম্বন্মান্যাছিচ্ছপ্পি ও 
তক্ষক প্রভৃতি গধদেও প্লাহঠুল আরোগ্য হয়। 

খক্কৎ শুলে স্বক্রুতু শুলহল টিক । যথা_নিসাদল ২ তোলা, সৈম্ধব ৪ তোল।, 
কুলেখাড়া বাজ, রেহাতক ছাল, যমানা ও চিতেধুল মিলিত ২ তোলা নাটা করপ্রের রসে 
মর্দন করিয়। কুলআঠির ন্যায় বটী করিবে । অনুপ।ন-_করোলা পাতার রস। ইহা 

ঘ্বাব। ঘরুৎ প্রাহা ও উদলু প্রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে বক্ষ্যমাণ অন্পিপ্র ভা লী, 

আক্ু জে শেহ। জোছিভক্কাছি হে ুঞ” গুডুহজ্যাছি ছু৩ও নিশাদল 
ঘটিত লজ্জা বিশেষ কলপ্রদ । 



ফলিত চিকিৎসাবিধান নং 

শ্কহ্ষ লাল ক গাভ্রস্য প্রাশাক্ত্রা্মৎ প্রলু5্কর্থত৪ | 
টু তিলাশুস্পভ্ুম্লাহ প্রুপি2 স্গুলহজ 2ভ,৪৮ | অস্যার্থ__ 

প্রাণায়ামের দরুণ শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় যাহার শুল ঈৎপন্ন হইরাছেঃ তাহার শরীর কম্বলদ্বার 
আবৃত করিয়া সর্ষপ তৈল মদ্দিত শক্ত,র ধুপ প্রদান করিবে. তাহাতে উচ্ছ 1সাবরোধজনিত 
শূল নষ্ট হইবে । কেহ ২ এই শ্রোকের অন্থরূপ অর্থ করেন । যথা-_শল রোগীকে শ্বাস রোধ 

করাইয়া তাহার গাত্র কম্বলদ্বার1 আচ্ছাদিত করিয়া পুর্ব স্বেদ দিবে, তাহাতে সাধারণ 

শুল নষ্ট হইবে। শ্বাসরোধ বায়ুবদ্ধিকর হেতু উহ! শুল নাশক হইবে. এরূপ ধারণ] অসম্ভব 
বলিয়। মনে হয় । 

মৃগশৃঙ্গ অন্তধূমে তম্ম করিয়া ঘ্তসহ পান করিলে হৃদয় এবং নিতন্ধ শল নষ্ট হয়। 

বাত প্রধান অবস্থায় এই ওষধ প্রযোক্য | 

লৌহতক্ষণ জনিত অজীর্ণ শুল হইলে বকপত্রের রসদ্বাু বিড়ঙ্গচর্ণ লেহন করিবে । 

হৃদয় শুূলের লক্ষণ। যথা £- 
রসধাতুদ্বার] কুপিত হৃদয়স্ত বায়. কফ ও পিত্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া! হৃদয়ে শুল 

জন্মায়, ইহাঁতে শ্বাস বদ্ধ হইয়া আইসে। এই ব্যাধি রূস ও বায় প্রকোপে উৎপন্ন হয়। 

ইহাকে হচ্ছুল বলে। 

পার্শ শূলের লক্ষণ । যথা_ 
পার্স্থ বায়ু কফকে নিগৃহীত করিয়া (কেহ ২ বলেন ককের সহিত মিলিত হইয়|) 

পার্খদেশে স্চীবেধনবৎ্ বেদনা জন্মায়, ইহাকে পার্খশল কহে । ইহাতে আশ্মলান। মুখ 

দিয়া নিশ্বাস নির্গমন, অরুচি ও অনিদ্রী হইতে পারে। 

স্ভিশ্খুল লঙ্ষ্ষ্পী। যথাঁ 
মল মৃত্রাদির বেগ ধারণ ভন্য কুপিত বায বস্তিস্তান আশ্রয় করিয়া তত্রস্থ নাড়ীতে 

শুল উৎপন্ন করে। ইহাতে বিষ্টা, মূত্র ও অধোবামু অবরুদ্ধ হয়। ইহাকেই বস্তিশূল 

কহে। 

গহ্য__ পুরাতন শালি ধান্সের অল্প. উষ্ণ ছুপ্ধ, খৈমণ্ড. পটোল. করোলা" কিস্- 

মিস্. পাকাআম, দাড়িম, বেদানা, নারিকেল. বিটলবণ. সচললবণ. শালিঞ্চশীক, গর্ুমজল, 

লবঙ্গ এবং বেগুন. সজিনা, হরিতকী ইত্যাদি । 

বআ্সস্ণহ্য-__মৈথুন, মগ্ত, ডাল. গুরুপাক দ্রবা, বেগ রোধ ও রুক্ষদ্রব্য ইত্যাদি। 

স্সল্র্িল্টীন্,স্পুল চিন্কি-৩লা £ 
ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম অবস্থায় অর্থাৎ আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় এই শূল উৎপন্ন 

হয় বলিয়া ইহাকে পরিণাম শূল কহে। এই শুল পিত্ত প্রধান। ইহাতে উদরের পার্শদেশে 

বস্তিতে, হৃদয়ে ও পুষ্ঠদেশে অথবা! পৃষ্ঠমুলে,৫বদনা হইতে পারে। হছিক ও শালিধান্ছের 



২১২ শর ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

অন্নে ইহ! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরিণাম শুূলে তিক্ত ও মধুর রস দ্বারা বমন, 
বিরেচন ও বস্তিদান প্রশস্ত। শুল, আমাশয় সমুথ হইলে-বমন. পচ্যমানাশয় 
সমুখ হইলে-_বিরেচন ও নিরূহ. পক শয়স্থ হইলে_অন্ুবাসন হিতকর। ইহাতে 

আগ্নি অতিশয় দুর্বল হয় এবং যরুতের ক্রিন্নাও মন্দীভূত হইয়া থাকে । অগ্রিবদ্ধক ওষধ 

ইহাতে ফলপ্রদ; বিশেষতঃ আমাশয় সমুখ হইলে অগ্নি দীপক ওষধই একমাত্র 
অবলম্বনশীয়। 

লিডঙক্জাছি সপোন । 
বিড়ঙ্গশস্. ত্রিকটু- তেউড়ীমুল, দস্তীমূল, চিতেমুল প্রত্যেক সমভাগ. পুরাতন গুড় 

সর্বচর্ণের দ্বিগুণ | যথাবিধি মোদক প্রস্তত করিয়া ॥” তোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে গরম 
জল সহ সেবন করিবে । এই ওঁষধ পরিণ মশ্ল মাত্রেই ব্যবজত হইতে পারে। ইহা 

কফশুলে ও প্রশস্ত । 

স্পশ্ল্কীর্ ক ডল (কফপ্রধানে )। 

শন্দুক তম্ম ত্িকটু. পঞ্চলবণ প্রতোক সমভাঁগ, কলন্থা শাকের স্বরুস ছারা ম্দিন 

করিয়। & রতি পরিমাণ বটা করবে । প্রাতঃকালে বা আহাণাস্তে গরম জলসহ সেব্য। 

হাহ্মুহ্রাদাচ, শে । 

করকচ সৈন্ধব. বক্ষার, সচল লবণ, (বামক লনণ ( অভ্াবে- শান্তারি লবণ. ক্ুমানদী 

হইতে উৎপন্ন লবণকে রোমক ললণ বলে । বিট্লবণ. দস্তীম়ূল, লৌহভস্ম. গোমু্র শোধিত 

মণ্ড,র ভন্ম, তেউড়ীমূল. ওল প্রত্যেক সমভাগ । এই সকল দ্রব্য দধি গ্রোমুত্রও দুগ্ধ মিলিত 

চুর্ণের ৪ গু৭ দ্বারা পাক করিতে | চুর্ণব হইলে নামাইবে। মাত! অগ্িবলান্ুসারে 
%*__1০ সিকি পর্য্স্ত। অন্ুপান গরমভল। ইহাদ্বার নাভিশ্ল, যক্ুৎশল. গুলসশুল 
শ্লীহশূল ও অগ্ঠীল। আরোগ্য হয় । 

মাভিক্কেল লনবলঞ। (বা! কাল লবণ )। 

জলযুক্ত স্থুপক নারিকেলের অন্যন্তর সৈম্ধব লবণপুর্ণ করিয়। মুক্তিকালিপ্ত ও মুখবদ্ধ 

করিয়। ঘু'টের আগুন দ্বার! গজপুট বিধানে পাক করিবে । শীতল হইলে লবণ বাহির 

করিয়া লইবে । মাত্রা %০ _1* সিকি তোল! পিপুলচুণসহ সেবা । এই লবণ অন্নসহ সেবনে 
ব। নারিকেল জলসহ পানে সর্বপ্রকার পরিণাম শল নষ্ট হয়। উহ] অন্যাগ্ধ শলে বিশেষতঃ 

বাঁতজশুলে ব্যবহৃত হইতে পারে । গরমঙ্গল সহ এই লবণ, ভীত্র বেদনার সময় সেবন 
করিলে অচিরে বেদনা উপশমিত হয় । সৈন্ধব. জৈত পাতা ছারা ৭ বার ভাবন! দিয়া 

পশ্চাৎ নারিকেল অভ্যন্তরে পূর্ণ করিলে বিশেষ ফল্গ,হইয়! গ্রাকে | 
পিল্তপ্রধান পরিণাম শ,লে মটর কলায়ের যুব দ্বার! যবের ছাতু পান করিলে উপকার 

হয়। ইহাতে পূর্বোজ ৮. গাজর ত্ললোৌহ। শভাললীন্ল গুল ও শ্রাত্রীলোহ 
ব্যবহার করা যায়। 



ফলিত চিকিৎসাবিধান ২১৩ 

হ হগান্নভক্কী। 
সুসিদ্ধ ও বস্ত্র নিপিড়িত স্পককুম্মগু শস্ত ৫* পল. ভজনার্থ ঘৃত /২ সের. পাকার্থ_ 

আমলকীরস /8 সের উক্ত ন্বিশ্ন কুন্নাগ রন /ও সেন, চিনি ৫* পল উপযুক্ত সময়ে পিপুল, 

জীরে ও সু ঠ প্রত্যেক ২ পল- মরিচ ১ পল, তালীশপত্র, ধনে. চা$জণতক, মুতা প্রত্যেক 

২ তোলা মিশাইবে শীতল হইলে /২ সের মধু মিশাইয়। ন্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা 
॥* তোলা । অন্ুুপান-__ উষ্ণ দুগ্ধ । 

ল্ৌৌহাস্সাভি (বাতপ্রধান পরিণাম শুলে ) 
অতিশর পাতল। লোহার পাত. শ্বেত আকন্দ মূলের কন্ক দ্বারা বা সর্ষপকক্বদঘ্বার। 

পুনঃ ২ প্রলিপ্ত ও কৃুর্য্যকিরণে শুষ্ক করতঃ আগুনে পোড়া দিয়া, পুনঃ পুনঃ ব্রিফলার 

কাথে নিব্বাপিত করিবে । যে পর্যান্ত লৌহ জ্ালিত ন। হয় তাবৎ এইরূপ ক্রিয়। অনুষ্ঠেয়। 

সেবনেপযোগী হইলে চর্ণ করিয়। ছ'কিয়। লইবে। এই ইষধ ৩ রতি মাত্রায় ঘ্বতমধু দ্বার! 
লেহন করিবে । গমধ সেবনান্তে ০৮ পো ছাগণ্ুপ্ধ' অভাবে- গনাদ্ষগ্ধ অন্কুপান কছিবে। 

এই ওঁমুধ বহার কালে অ.ন্ুপমাংস ও কক বাদি দ্রবা ভঙ্গপ নিষেধ । 

স্নবাঃজক্কেল খহি। (বাত পেভিক পরিণাম শলে ) 

সুপিষ্ট নারিকেল ০॥ সের, ভজনার্গ ঘ্বত ১ পল, পাকার্থ_ নারিকেল জল ৪ সের, 

চিনি ১ পল. গুড়বৎ্ পাক করিবে । আপন্ন পাকে-_ধনে, পিপুল মৃতা, বংশলোচন, জীরে, 

কৃষ্ণ জীরে, চতুজ'তক প্রত্যেক ॥ তোল! প্রক্ষেপ দিয় নামাইবে । ইহ! দ্বারা অস্্রপিত্ত, 

অরুচি. বমন, রক্তপিন্ত, ক্ষয় ও শল আরোগ্য হয়। 

অল ছুল্ব স্টুলল িন্কি- না £ 
ইহাতে আমাশয় ও পক্কাশয় পরিশুদ্ধির জনা বমন ও বিরেচন প্রর়োগ করিবে । আম- 

পককাশয় শুদ্ধ না হইলে- এই শ,ল প্রশমিত হইতে পাপে না। তদনস্তর অশ্নপিত্তের ন্যায় এবং 

পিত্তশ,লের ন্যায় চিকিৎসা আরিবে 

ইহাতে স্বৃত, মাষকলাই, চিনি. দুগ্ধ, ষবমণ্ড, ছোলার ছাতু, গম ও পটোল পত্রের ঘুষ 

হিতকর। শুলাধিকাবে যে সমস্ত মধ লিখিত হহন্বছ্ছে শুন্মধ্যে সাভিন্েল আ ও 
সাজিক্েল লবণ, াভ্রীলেষহ, শচক্ভানণ, চত্তুল্তর্ূখ, ০পগখ ও 

ও ললীতক এুজাদ্য তত শ্রেষ্ঠ। অন্নদ্রব শুূলে এবং কফ প্রধান পরিণাম শূলে ও 

যকক্ শূলে সপ কণা চুর্প, ও পরিণাম শুলে 'ল্রগুণাহ্খা হস্ত অতীব হিতকর। 

সণ এপ চু । 

শঙ্খতন্ম ১ পল, পঞ্চলবণ, যবক্ষান্ন, সোহা গর খুই. ভা?তিফুল, শুল্ফা. যমাশী, হিং ও 

ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল। মাত্রা /* এক আন/)। অন্পান__গরম জল। 



শি শিশ্ন শি শত শত শত পতি জপ স্ শী নট সত তি শপ উজ স 

সোহাগার -খই, মুগশৃ্গতন্ম, স্বর্ণ গন্ধক, রসসিন্দুর প্রত্যেক সমভাগ, আদার রসে 

একদিন মর্দন করিয়া এবং ৭ বার ভাবনা দিয় গজপুটে পাক করিবে । মাত্রা 

৩ রতি। অন্ুপান-__ ঘ্বত ও মধু । ওঁষধ সেবনের কিছুক্ষণ পর সৈন্ধব. জীরে ও হিং 

পন্মিতরূপ গ্রহণ করিয়া ঘ্বত ও মধুদ্বারা লেহন করিবে । এই ওঁষধ অবস্থা বিশেষে 
বাত প্রধান শুলেও ব্যবহার করা যায়। 

অশ্্রপিত্ত হইতে পরিণামে শুল উৎপন্ন হইলে পরিণাম শুলের ন্যায় চিকিৎসা 
করিবে । অঙস্সপিভিহল্ লোশগ5 অজন্সিভীন্ভন্ক চি ইহার আশু নিবত্তি 
কারক। 

অস্পশ্পিভ্হজ্ চ্গী। 

সোরা / এক পোয়া, নিশাদল / এক ছটাক। প্রথমে সোরা জালে গলপাইয়া গাদ 

কাটিয়া নিশাদল মিশ্রিত করিবে । তৎপর পিভ্তল পাত্রে ঢালিয় চটী করিবে । নাম+ইতে 
বিলম্ব হইলে আগুন উড়িয়া মুখাদি দগ্ধ হইবার সম্ভীবনী। লৌহ পাত্রে এবং লৌহ 
হাতা দ্বার পাক সমাধা করিতে হইবে | মাত্রা--/_1* আনা। অন্রপান--শীতল জল। 

অন্নপ্রব শুলে ও পরিণাম শূলে প্রধমাবস্থায় অঅন্িলস্পক্হিক্কজ্ চর্ণ ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে । শূল রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ হল্লীতিকী্খ হও ব্যবহার করাইবে। 

হল্রশভিআদীখ ৩৪ । 

চিনি ৩২ পল কিঞ্চিৎ জলসহ দ্রবীভূত করিয়া! তাহাতে হরীতকা' চর্ণ ৮ পল, ব্রিফলা, 
মুতা, দারচিনি, তেজপাত. এলাচি. নাগকেশর, যমানী ত্রিকটু- ধনে, মৌরী, শুল্ফা ও 
লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, তেউডরী. পোনামুখী প্রতোক ২ পল প্রক্ষেপ দিয়! মোদকাকার 

করিবে । মাত্রা ॥*--১ তোলা । অন্ুপান--গরম ছুপ্ধ । ইহাতে অগ্পিত্ত, শূল. কোষ্ঠগত 

বায়. কটী শুল ও আনাহ আরোগ্য হয়। 

সণ জ্বী গুডিক্কা। 

তেঁতুলের খোসা ভন্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, শঙ্খতক্ম ১২ পল. জন্বীর রস 

/৮ সের যথা বিধানে (মৃৎ পাত্রে) পাক করিবে । আসন্ন পাকে হিং, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ 

প্রত্যেক ১ পল, পারদ, গন্ধক. বিষ প্রত্যেক ৪ তোল! মিশ্রিত করিয়া মোদকাকারে 

নামাইবে। পরে ৩ দিন জন্বীর রসে ভাবন] দিয়] “কুল প্রমাণ বটা করিবে । অন্কুপান-_ 
গরমজল | ইহা অশ্তিশয় আগ্নেয়। ইহাদ্বরা পরিণাম শুল. উদর শূল, অজীর্ণ শূল, আমশূল, 
উদ্দাবর্ভ ও অন্নদ্রবশূল নষ্ট হয়। স্নহাস্ণ৩ুখন্লভ্রী অন্নদ্রবশূল ও অজীর্ণ শল উপশমের 
নিমিত্ত ব্যবহার কর যায়। 
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০ বর শি পি শা শট পাপা, ১ নাস 

দেবদারু, বচ, কুড়, শুর্ফা, হিং সৈদ্ধব কাজি বারা পেষণ করিয়! গরম*্ষরতঃ পেটে 

প্রলেপ দ্বিলে কুক্ষিশুল.আত্মান ও বিষ্টব্াজীর্ণ নষ্ট হয়। 

স্গুলহল এ ্বোগ-২য় প্রকার) যমানী /। পোয়া ও খারি লবণ /। পোয়া । ছইটা 
একত্র মিশাইয়া পান রসে ভাবন। দিবার পরে খোলায় কিঞ্চিৎ দ্বৃত দ্বার! অর্ধতজিত 
করিবে । তৎপর নিরবাঁজ জঙ্গীহরীতকী /। পোয়া! ও আমলকী /। পোয়। মৃৎ্পাত্রে দ্বতে 
ভা্জিয়! চূর্ণ করিবে । এই ৪টা চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে ওঁধধ প্রস্তুত হইবে। ইহার 
মাত্রা” সিকি । অন্ুপান--গরমজল | ইহ সকল প্রকার শুলেই ফলপ্রদ । 

শশভলগত-জিত্দ্র গু, | (আমাশয় সমুখ শূলে ) 

শঙ্খভগ্ম. শন্মুকভণ্ম, তেঁতুলফলব্বকৃভম্ম. চালকুমড়ার লতা'ত্ম প্রত্যেক ১ তোলায় ত্রিকটু 
৩ তোলা, ত্রিকলা ৩ তোলা, জীর্ণ মণ্ড,র ১১ তোলা জলদ্বার1 মর্দন করিয়। ৪ রতি বটী 

করিবে । অন্থুপান-_ডাবের জল। 

»্ভলহ্র ঙ্গী। 

স্বণ- রৌপ্য. মুক্ত। লৌহ--প্রতোক ১ তোলা, সোহাগা, ফিটকারী. অত্র প্রত্যেক ১০ 
তোলা তেউডা খল শুঠচা চান. লবঙ্গ, দস্তামূল ও বঙ্গ প্রত্যেক ৩০ তোলা', ঘ্বতকুমারী 

রসে মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে । অন্ুপান--চিনি ও দুপ্ধ। ইহা সর্বপ্রকার শুল 

নাশক। 
সুষ্টিল্োগ। 

ডাব নারিকেলের খোসা ফেলিয়া,তাহার মধ্যে আতপ চাউল, ধনে. জীরে, লবঙ্গ প্রভৃতি 

গরম মদ্ল। ও কচিমাণডগ ১টা ভরিয়া কলাঁপাত। দ্বার! মুখ বাধিয়! পুটপাক বিধানে পাক 

করিবে । শীতল হইলে. নারিকোলের মধা হইতে ওঁষধ বাহির করিয়া তিন দিন ভাতের 

সহিত সেবন করিবে । ইহ] সর্ববিধ শলনাশক । এই ওঁধধ ব্যবহারে কোন ২ ব্যক্তির 

বেদন! প্রথমতঃ অধিক হইয়। পশ্চাৎ ধীরে ২ বিলীন হয় । 

এই ব্যাধিতে পরিপাক শক্তি খুব কম হই! থাকে সুতরাং বর ও লঘু 

অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে । 

শুদ্কান্বত্উ ও আনান্ছ চিমন্কি-৩লা। ॥ 
বেগ নিরোধ হেতু বামুর উদ্ধগতিই উদ্বাবর্ভ। যেরূপ শূলে বায়ুপ্রকোপ অবশ্তস্তাবী, 

তদ্ধপ উদ্দাবর্তেও বায়ু প্রকোপ অবধারিত । শুলের ন্যায় ইহতেও বেদন! হয়। এই জন্য 

শুনল চিকিৎসার পর উ্াবর্ত চিকিৎসা লিখিত হইয়। থাকে । এই রোগে বায়ুর 

উদ্ধগতত্ব হেতু ভালরূপ মলমৃত্রাদি নিংগ'রণ হয় না। বায়ুর অন্থুলোমন ও তেদক ওষধদ্বার! 

যলমৃত্র নিঃসরণ করাই ইহার চিকিৎসা । এইরোগ সত্বর চিকিৎসিত না হইলে গুল, 
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উদর প্রনৃষ্টি নানাবিধ কঠিন রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। হল্পা-বকা হ ৭9, 
অজ ক্কাল? ভ্াক্ল লন্লম্প? ন্্হল লশী” ম্টল্যাশ। লন্লশঃ? আক্মান 

বাঙ্ক, জিল্ভাম্নণে জতুস্সুর্খি প্রহতুলাতিছিজ্ভা নাঃ অন্ুজ্সা- 
ন্লো ন্ট? িলক্ুঙঞতোতিলকগ মলানজসণতেেল প্রভৃতি বাতান্থলোমক এবং 

ভেদক ওষধ সমূহ ইহাতে বাবহার্ধ্য । শুলের ন্যার ইহাতেও ভাল একেবারে পরিত্যাজ্য। 
গ্রাম্য আনুপ মাংস, মৎস্য কিস্মিস্, বেদানা. পেস্তা, ছপ্ধ এবং বিরেচক দ্রব্য ইহাতে গব্য। 

বায়ু নিরোধজনিত উদাবতে রোণীকে স্গিপ্ধ স্বি্ন করিয়া আস্থাপন বাবস্থা করিবে। 

সিগ্ধক্রিয়। সম্পাদনার্থ দ্রাক্ষ। ছুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য সেবন এবং তিলসু৪ ও -াল্লা স্তর প্রস্তুতি 
তৈলের অভাঙ্গ করবে । ঘ্ৃত[প নেহ পদার্থ পান করাইয়। শ্িপ্ধ করান কর্তব্য নহে। কারণ 

অগ্নিমান্দা হেতু “রাগা উহা পরিপাক ক:পতে অক্ষম । মাষকলাই তিল. মসিনা, লবণ 

প্রভৃতি বাতহর দ্রনাদ্বার। অথব। বাতবা।,ধবণিত ব্বেছ্চ দ্রব্যদ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে । এই- 

রূপে রোগ ন্নিপ্ধ ও শ্বিন্ন হইলে. বাপ অন্ুলোম হওয়ার আস্কাপন ক্রিম] (নিরহ ) দ্বার 

মল শির্গঘন অনারনলব্ধ হর । নতুধা অ:নক সমন্ব আহ্থাপন দ্রব্য বহির্গত না হওয়ায় 

উদরাঞ্ান প্রসৃতি উপপগ উপছছত হইয়। রোগীর পরিণাম অশ্ুভঙ্নক হইয়া থাকে । 

বাতপ্রধান উদ্বাধন্তে অনেক সমন্ধ বিরেচক ওষধ দ্বারা বিরেচন হয় নী । তাদৃশ অবস্থা 

অত্যন্ত গুরুতর হয়; সুতরাং বিরেচক ওবধ প্ররোগ অপেক্ষা আস্থ।পন বস্তিহ নিরাপদ । 

উদ্াবর্তে বায়ুর প্রাবল্য অতাধিক হইলে রোগাকে হ্িগ্ধ স্থিন্ন না করিরা কদাচ.আম্থাপন 

বা বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। অনেক সমন্ধ নিরেচক ওঁষধ দ্বার। ফললাত না হইলে 

আস্থাপন দ্বার ফললাভ হর । আহ্থাপনহ এই ধোগের প্রধান গবধ। ক্ষারবস্তি অথবা 

বৈতরণিবস্তির আস্থাপন অথবা উদাবন্ভ গুক্মহর বিরেচক দ্রবা ঘটিত শাস্থাপন প্রয়োগ 

করিবে । 
»যালাটিলশ। 

শ্যামমূলা. তেউঢী, দন্থুঃঘুল, রী বদপাপনক. মনপ।. 'অরুণখুলাতেউড়ী, সপ্তল। 

£ চন্কষা '. শর্খনা (শশ্বতনুহ্ী বা ঢোলকলঙগা ) শ্বেত অপরাজিতা 0েণ।লু কল, লোধ. 

কমলাগু ডি. করঞ, স্বণক্ষারা। ইঙাপেপ্র দ্বারা চণ, ঘ্বত, টতল, ক্কাশ বা কন্ধ প্রস্তত 

করিয়া বাতনরোনজ ল। পুরাঁঘজ উদ্নর্তে প্রয়োগ করিবে । ইহা বিবেচক এবং উদ্বাবর্ত 

উদর, আনাহ ও গুল্সনাশক | ইউহাদ্ব রা তৈল দ্বত পাক করিতে হই?স, ইহাদের ক্কাথ 

কন্ক দ্বারা যথাবিধি পাক করিবে । ইপানাং আহন্কাপন ক্রি! প্রায় উঠি! গিয়াছে। 

হিজ্ণালি চ,০। 
হিং ১ ভাগ. কূড় ২ ভাগ. বচ & ভাগ. সাচিক্ষার ৮ ভাগ, বিটলবণ ১৬ ভাগ । মাত্রা 

॥* সিকি কাঁজিপহ পেয়। অভাবে গরম জলপহ পান করিনে। কীঙ্জি না হইলে এই ওঁষধ 

তাদবশ ফলপ্রদ হইবে না। 
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ম্নান্কল্াঙ্ কপ । 

চিনি ১ পঙ্গ, তেউভীমূল চরণ ১ পল. পিপুল ২ তোলা । মাত্রা %*_1* সিকি. 
আহারের পুর্বে মধুদ্ধারা মাড়িয়া সেব্য 

তধোবায়ুর নিরোধক্তনিত উদ্দাবর্তে স্নেহপান. ম্বেদ বস্তি ও ফলবহি বিহিত আছে । 

কিন্ত ইদানীং ফলবন্তির প্রয়োগ অত বিরল । এই উলাবন্টে এরগু তৈলের বিরেটন ও 
ফলপ্রর। উদাবর্তে টিতলের মাতা & তোল! হওয়া আবশাক : শন্যথা মল নিত না ভইয়া 

আখ্বান হওয়ার সম্ভব | পুবীষঞ্ত উদাবর্তে পুর্বোন্ ইষপ এবং জলানগাহন হিতকর । 

ইহাতে মল ভেদনার্থ এরগু তৈল. হল্ত্রীন্ লগীহ্খ 2. আআ ন্দক্জাল্শীদিলস্ণ বা 

ইল্চ্ান্ডেচী প্রয়েগ করিবে। 

ল্্পীন্ছে লী | 
পারদ. গন্ধক, সোহাগ! পিপল প্রনোক 1” এক সিকি পশাপিত জমপাল উদ উষ্ণ 

১ তোলা । বটী ১ রতি । অন্রপাঁন_-বীতল জল | ভেদ লার্ুন্ট্িব জন্য গলম জক পান 

করিবে । 

ভি ও 1 (প্রবীমজ উদালর্ে ) 

তেউড়ী ২ ভাগ. পিপুল দ ভাগ. তরীতকী € ভাগ সর্বাস্ম প্ুপাতন গুড় | যা ॥০ 

তোল।। অন্রপান--উষ্ ছু | ইহাতে বাতজপুরীষজ্জ উদাল্ছু তানাহ ও প্রীত নষ্ট হ্য়। 

জ্ঞজ্লন্মেম্জ । 

ত্রিফল। ? ভাগ- যমানী ১ ডগ. ৈন্ধব ১ ভাগ, আগাব্৮ম ১ "বশ জলছ্ার] মাণরিগ 

|*-_1০ তোলা মাত্রায় শীতল জল সহ পান করিব | এই ইমপ পাক. /ভদাক ও সুজ 

অনগুলোমক । উহ] গ্রহণীতে বাবহৃত হয। 

কট দেশজ ূ 

ব্রিকটু. পিপুলযল. তেউড়ীমূল, দস্তীমুঙ্দ বক্তচিতেমল প্রত্যেক ১ ভাগ. পুরাতন ঈদ 

গুড় ৭ ভাগ । মাত্রা ।*--1৮%* আনা। অন্তপান--উ্ওক্জ ! ইহাতে বাতপ্রধান প্রীত". 

উদ্দাবর্ত, আনাহ ও শোথ আরোগা হয় । 

উদাবর্ত ও আনাহ এবজাীয় বাঁধি । কোধবদ্ধতা ও কাষ্ঠ কাঠিনা অলিক থান্সিলে 

আনাহ বলে। উদ্্গারাধিক্ঞা প্রভৃতি উত্দগ্ত বায়র ক্রি অধিক পরিলন্দিতত হইলে 

উদ্াবর্ত কহে । উভয় ্যাধিতেই জেদক গু বাতানলোৌমল উৎধ আব | পুলীবক্ত 

উদাবর্ডে যগ্যপি কোষ্ঠবন্ধতা অবশন্লাবী তথাপি উর্দবাযুব নিকষ উল্পীলণাছি লক্ষণ তানিস্ 

বিদ্কমান পরঁকাঁয় আনাহ হইতে বিভিন্ন কইয়াছে । শব্দে বাতান্চলোমক ইসপ অহাপ- 

বশ্টক | আনাহে তেদক শুবধ বিশেষ প্রয়োজন । অনেক সায় বায়” অন্নাঙগামন না 

হইলে বা বাভাপ্রালোমক উবধ বাবছার না করিলে উচ্গাবর্ত্বে থিষ্বেচক এসাদে জিলা 

| ২৮ 
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জি পা তে গা হর রক্রহন শি শপ সি শি পপ হত রা ৩৯ ক শান সি স্টপ পতি শপ পাশ পপ শিশি তত সি 

হয় না; কিন্ত আনাহে তাদৃশ উষধ কার্যকারী হয়। উদাবর্তে বিরেচক ওবধ অরুতকার্য্য 
হইলে আশ্মান উৎপন্ন করিয়া থাকে । আনাহে আশ্মান হইলেও তাহা গুরুতর হয় না। 
এই উভয় ব্যাধিতে বায়ুই মূল কারণ। সুতরাং বায়ুরই চিকিৎসা করিবে। উদাবর্তে যে সকল 
বিরেচক গঁষধধ লিখিত হইয়াছে আনাহেও তাহাই ব্যবহার করিবে । এই উভয় ব্যাধিতে 

জয়পালঘটিত ওঁষধ ও এরওঁতৈল সহসা ব্যবহার করা কর্তব্য নছে। পূর্বে বাতাঙ্গ- 
লোমক ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ বিরেচক ওষধ ব্যবহার করিবে । অবস্থা বিশেষে উদর- 

রোগের ভেদক অন্ুলোমক ওঁষধ সমূহ ও প্লীহাধিকারের লাল্ল্রিস্ণোষ্ম। ন্লস্ন 

উদ্দাবর্তে ব্যবহার করিবে । 

স্যুপ নি্ব্রোম্বভ্ক শান্ত জিন্কিততলা। ॥ 
জল মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে অথব1 ছুরালতার হ্ব্রস বা অন ছালের কাথ পান 

করিলে ইহা নিবারিত হয়। এই সকল মৃত্রকারক ও বাঁতান্ুলোমক | ইহাতে মৃক্র- 

কারক ও বাতান্ধলোমক ওষধ প্রযোজ্য | মুত্ররুচ্ছ,. মৃত্র'ঘাত ও অশ্রীর মৃত্রকারক 
অন্কলোমক ওঁধধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে । ইহাতে বায়ু কর্তৃক মূত্র উর্ধে আরুষ্ট 
হওয়ায় প্রজ্রাব বদ্ধ হয়। তলপেটে লিলজ্জুওটোেলািল্ত্র অভ্যঙ্গ নিলিজভন্অন্মোপ, 
বত ক্ষালল ও আর্পনিনল্দুল্র প্রভৃতি উবধ সেবন হিতকর | কীকুড়ের বীজ / 
আনা /% পোয়া শীতল জলে গুলিয়! ঈষৎ সৈন্ধব যুক্ত করিয়া! পান করিলে প্রস্রাব হইয়া 
পীড়ার উপশম হয় । স্পণাল পসর্ম্যাছি িওল্মালেন্র কবায় অথবা শু £সরজ- 

আলেল্ল কুজআঅ'ম্্র বা ড্রাক্ষার কাথ পান করিলে পীড়ার শান্তি হয়। তৃণ পঞ্চমূলের 
ক্কাথ বিশে উপকারী । নিলিভ্রত্মন্নোগ গোক্ষুরের কাথ সহ বা হিমসীগর পান্ভার 
রস সহ বা তৃণপঞ্চমূলের ক্কাথ সহ পান করিলে ইহ! আরোগ্য হয়। 

নিলিজিতন্নম্ঘোঞ | 

প্রবাল ভন্ম ১ তোলা) স্বর্ণ সিঙ্গার ১ তোলা । মাত্রা২ রৃতি। লেবুর বসযুক্ত মিশ্রির 

পানক সহ শভককচ্ক্কান্ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। কমলা লেবু' মিশ্রির বা 

চিনির প*নক, লেবুর রূস প্রভৃতি উক্ত ত্রিবিধ উদাবর্তে সুপধ্য। 

জত্তজ উদাবর্ডে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে । ইহাহইতে মন্যান্তস্ত, শিরোরোগ 

প্রস্ৃতি যে রোগ উৎপন্ন হইবে, সেই ব্যাধিস্থানে যুক্তিপূর্বক স্সেহ মদ্দন, ন্েহপান ও শ্হেদ 

প্রয়োগ করিবে । স্বেদনার্থ বাতহর মপিনাদি ব্ব্হার্ধ্য ; মর্দনার্থ বাতহর নিজ 
তৈৈলাঁচি এবং পানার্থ জ্ঞাগ্গলান্য ছআব_-ভাি ব্যবহার করিবে। পরস্ স্থানান্- 
সারে বিশেষ ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, স্থানিক রোগের বিশেষ চিকিৎসা করিবে । সর্বতেই 

বাতহর বিধি অবলম্বনীয়। কর্ণরোগ উৎপত্ন হইলে ৰাতপ্রধান কর্ণরোগের চিকিৎসা 

০ ০০০ 
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করিবে। ল্িনুগ্তত তল বাযুনাশক হইলেও সর্বত্র বাতপ্রধান কর্ণরোগাঁদিতে ব্যবহার্ঠ 
নহে। 

অশ্রুবেগ ধারণ জনিত উদ্নাবর্তে শিরোগুরুহ হইলে অএ্রমোক্ষ নস্য প্রসৃতি, চক্ষুরোগ 
হইলে অশ্রমোক্ষ এবং বাত অভিষ্ঠন্দের চাকৎস। করিবে । পীনস হৃদ্রোগ প্রভৃতি হইলে 

বাত প্রবল তত্তৎ রোগের চিকিৎসা করিবে । অএমোক্ষনার্থ তীক্ষাঞ্জনাদি হিতকর। 
ইহাতে নিদ্রা, মগ্কপান ও প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ প্রভৃতি হিতকর । 

ক্ষবধু ( হাচি) বেগ ধারণ জনিত উদ্দাবর্তে ক্ষবপত্র ( হিচুটী পাত1) দ্বারা হাচি 
করাইবে। তাহাতে অক্কৃতকাধ্য হইলে অল্প মাত্রায় ভূতরাজের (চোতর। ) পাতার নস্য 

লইবে। ইহার নস্য ১ বার মাত্র গ্রহণ করিলে প্রায় ৫* বার হাচি হয়। 

ইহাতে যথা বাধ স্ব, ধূম প্রয়োশ ও নস্ত উপকারী । ইহা হইতে শিরঃশল প্রভৃতি উৎ- 

পর্ন হইলে বা ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য হইলে কথার উপরিভাগে ন্বিম্ুপ্রতেলা ছি 
অভ্যঙ্গ করিবে। 

উদ্্গার রোধ হেতু হিন্ধ! প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে নৈৈহিন্ক প্রুক্মপ্ান্ন করিবে । 
যথা_-যব পেষণ করতঃ বর্ত করিয়। শুষ্ক কাঁরবে, পরে উহার দ্বতাক্ত ধূমপান করিবে। 
অন্ত্কৃজন বা বাতনিরোধ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে অন্থলোমন ওষধ শু স্দহ্বু্র” 
ভ্ডাক্ষল লন্বশ” অজ্ক্ষাল» ছিক্ভান্মানি ৮ তুন্্সু্খ+ বহু বাত- 
চিল্ভান্নঞিও ভু লন্সেম্বল” লিল্ুত তিল প্রস্থৃতি ব্যবহার করিবে। 

বমন নিরোধজনিত উদাবর্তে কুষ্ঠ, বিসর্প প্রস্তি উৎপন্ন হইলে সেই ২ ব্যাধির দোষ 

বিপরীত নস্য ও শ্নেহাদি ক্রিয়াদ্বার। চিকিৎসা করিবে এবং অবস্থাবিশেবে আমাশয় 

শুদ্ধির জন্ত দিনের মধ্যে ২৩ বার ভোজন করাইয়। ধমন করাইবে। আমাশয়স্থ 

বায়ু শোধনার্থ সুগান্ধি ধুম গ্রহণ করিবে । শ্লেম্মাক্পণার্থ যথাবিধি লঙ্ঘন রুক্ষাব্রপান 

এবং ব্যায়াম করিবে। বায়ুর অনুলে!মনার্থ বিরেচন্ ক্রিয়া করিবে । ইহাতে প্রায়শঃ 

কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কুষ্ঠ, বিসর্প. কণ্ড,. কো প্রস্থতিতে যথা বিধি রক্তমোক্ষণ করিবে । 

শুক্রবেগ ধারণ জন্য উদাবর্ডে শুক্র মুত্রযাগে টিহত হইয়। শুক্রাশ্রী উৎপন্ন হইলে 

বক্ষ্যমাণ শুক্রাশ্মরীর চিকিৎসা করিবে । শুক্রক্ষরণ, স্বপ্রদোষ প্রন্থৃতি উৎপন্ন হইলে, তৃণ- 

পঞ্চমূলের দ্বারা ল্রীল্লতল্লািপিশী দ্বারা বা গোক্ষুর দ্বার! ছুপ্ধ পাক করিয়। পান করিবে। 

ব্রীল্র তল্লীদি লিল অস্মরী অধিকারে লিখিত হইবে । শুক্রক্ষরণ বা স্বপ্রদোষ উপ- 

স্িত হইলে বাজীকরণোক্ত কল্প ভা চি গুড্ডিনগ এবং আমাদের হ্ল্সলত্তিন্কা 
ও আুলতভীত্নোহনন্ জন ব্যবহার করিবে । প্রত্যেক ওঁধধই রাক্রিতে শয়নের 

পূর্ষে সেবন করিতে হয়। *  +* 
ইহাতে (শ্বগ্রদোব বা শুক্রক্ষরণে ) কুকুটমাংস, লিকষম্ত। শালিধান্ত, বিদেশে নিব আগ 

উত্তলাছিত অভ্যঙ্গ ও অবগাহন হিতকয়। রাত্রিতে শয়নের পূর্বে হাত; মুখ, পা 



২২০ ফলিত চিকিতসাবিধান । 
৪৮৪ 

ও অগুকোষ শাতলজলে ধোৌঁত কারয়। শয়ন করিবে । সুনিদ্রা ও ছুপ্ধপান আশুরোগ- 

শিব।ওকর। মাগুষ্ক এবং পে& গএ্ম হহযাও স্বপ্নদোষ হইতে পারে ; তাত্বশ স্থলে মাথায় 

এবং পেটে ৮৬০৩ ৮71 ৮ অত্যঙ্গ কারবে এবং বাযুশ।াস্তকর সুণাতল সুগান্ধ পানক 

গ্রভৃ।ত পান ক।গবে। কোন্ত পারক্কার নী হহলে প্রায়শং রোগের ডপশম হয় ন।। 

কুতর্বং মলভেদনাথ পভ |হহ। 151০ হাল তক শু ও অভ্ন্সা ০ ্ক্ক 

প্রত অগ্চলোমক ওষধধ ব্যবহার কাসবে। হৃহাতে দ্রান্। ও বেদানা প্রভাত সুপথ্য। 

আতারও্জ চহাঞন, এজ এদণ, আওগ্নেয উরব্য এবং শুকুপাক দ্রব্য ভক্ষণ আহতকর । 

এএরেধ ব। শুঞজাশগের বেদনা হহলে মুঞাঘাতোক্ত মুএত্রাবকারক ওষধ ব্যবহ।র 
কাপবে। এহ অবহ্ায় চ।ন্র জল সহ স্ঞ্র্কাল ডপকানরা। 

বাশদেশে. অগুকোষে বা গুহ্দ্বরে শোথ হহুলে বঙ্গ্যমাণ বাতজ শোথের 1চ।কৎস। 

কারবে। 

দখা বেগ ধারণ প্রস্থ তন্দ্রী, শান্ত ব। দৃষ্টশক্তির হানতা উপস্থিত হইলে ছুপ্ধ বা 

ম।ংসবুষ সেবন করাহবে। হহাতে বেধানার রণ [ধশেষ ডপকারা । 

ভৃষ্বঘাঙএগ্ঠ মুশো।ধ, প্রবণ শাক্তর হীনত। ও দরে বেদন। প্র্াত উপাস্থত হইলে 
শত যব।গু ব। মঙ্পাদ কারবে। হহাতেও ছুগ্ধণান 1বণেব উপকারা। 

শরত্ত ব)।ক্তপ নখণরোধ খঢিগে প্রদ্রে।গ। মোহ বা গুল্ম হহতে পারে । শ্রমশখসপাড়িত 

ব্যগ্তকে াখআঙ কারক) মাংিসিয়ব থার। ৮৬।এন ককাইবে । এই অবস্থাতে ছুগ্ধ, 

ঘোনঃ শাতন গল এবং অস্ত হানু লদ্ধদ্রব্য হতকর। 

শ্রাবন পাতঙান ত ৮ক৫ বামন্তকের জড়তা, তন্দ্র। জস্তা, অঙ্গমদ্দ ব। অন্তান্ত উপদ্রব 

উপ.হঠ হহলে শা ঙ্ধগাদ হতকর। নদ্র।জনক মাহ্ষদুপ্ধ বিশেষ ডপকারা ' উহ! 

শ্লেগ্স। এধান ব্যাঞ্জতে এসোল্য শহে। 

নদ্ররগ বেবি নথ এক্ষদরে অত্র অভাণ হহলে পন্য ন নাল হ্াশ বেল, 

সিহা। স্নান ত। ০ (হু সাপ ভিলা জানা চুমু 

প্রভাত গুযস পাবহার কহিপে। তাহাতে অকতকাধা হইলে শ্নিভ্রালু শৈল ব্যবহায্য। 

।স্বজ্াপু ০৩1 

গক্তিশ ভেল 4৫নব, হু 4 শ।কের রস ৪ সের মাহ ছুপ্ধ /৮ সের, কাজি /8 সের, 

হিমপাগর পাতার পুন ৮ সে, বতমুলার বল /& সের. ইক্ষু রন/& সের, দধর মাত /৪সের, 

ভূণপ'্নুলের কাথ 5 শের কুম হার গল /৪ সের? ভূমি কুম্মাগ্ড রস /& সের. আতপ চাউল 

ধোর। জল /8 পের । কন্ধার্থ-_তৃ। পঞ্চনূল- সুবুনি, শতঞুলী, যষ্টিষধুং জাবস্তী, কাকোলী, 
ক্ষর.ছকালীঃ ভুমিকুষ্াড মাশত /১ পের, যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল 

'আভশর নিদ্রাজনক এবং উন্মার। মুচ্ছ) ও অপস্মারনাশক | 
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রক্ষা করা দ্বার বায়ু কুপিত হয় ত্র ও  পুরীষবহ শত, সমূহকে উর্ধে প্রেরিত 
করিলে অতি কষ্টে মৃ্ড ও পুরীষ নির্গম হয়। উহা! নিবারণার্থ হিজ্্ শি চূর্প ব্যবহার 
কারবে। 

হিজ চি চূর্ম। 
হিং ১ ভাগ. বচ ২ ভাগ, কুড় ৪ ভাগ, সচললবণ ৮ ভাগ, বিট লবণ ১৬ ভাগ। 

মাত্রা /*--1* আনা । অন্ুপান, শত গ্ীতল জল ব। কাজি । ইহ্দ্বার| আনাহ, বিস্চী-_- 
গুল্ম ও উর্দবাঘু নষ্ট হর । 

লাল চিহর্প। 

বচ, হরীতকা, রক্ত চিতেমূল, যবক্ষার. পিপুল, আতৈষ. কুড় প্রত্যেক সমভাগ। 
মাত্রা /* হইতে ** আনা। উঞ্জজল সহ সেব্য। ইহ। দ্বার আনাহ প্রভৃতি নষ্ট হয়। 

সাক্কু লন্ল এ। 

হরীতকী ১ তোলা, দস্তীযুল ১ তোলা, তেউডীমূল ১ তোল।, হিং ৯ তোলা, আকন্দ 
মূল ১ তোলা. দশ! মূল মিলিত ১* পরশ তোলা. মনপ1 মূল ১ তোলা রক্ত চিতে মুল ১ 

তোলা, পুনর্ণ বা ১ তোলা, পঞ্চলবণ 'মালত ১৮ তোল1। এই সমস্ত দ্রব্য চতুঃক্সেহ 
(ঘ্বত, তৈল. বসা, মজ্জা ) দ্বারা অতাবে_ কেবল ঘ্ৃত ও তৈল দ্বার মর্দন করিবে। 

পশ্চাৎ গোমৃত্র দ্বারা মন্ধন করিরা (কেহ ২ পূর্বে গোমুত্র দ্বার! মর্দন ও শুষ্ক করিয়। 
পশ্চাৎ স্নেহাক্ত করিতে উপদেশ দেন এবং তাহাই সমীচীন) জর্জরিত করিবে । 
তৎপর শরাববদ্দ এবং মুনপ্ত করিরা গজপুটে পাক করিবে । এই লবণ অন্ন বা পানীয় 
দ্রব্য সহ সেখনার। মাঁত্রী ।* আনা পর্যযন্ত। ইহা পচক, ভেদক. আনাহ ও উদর- 
বেদনা নাশক । 

আনাহ রোগে পৃব্বোজ্ত 1হত্রটাকিচ্ু্স, লঙ্গাদিি্প লপাঁকলবঞ্,। 
ভ্ডাক্ষল লব শ, হল্ছাত হল, কক্তী হজ ভক্তী, হল্ীতিন্টী খণ্ড 
আসন্ঞক্জী। বাল্ব এবং অগ্যান্স পাচক ও ভেদক ওষধ ব্যবহার ৪95 সাম 

আনাহে পচক ওঁষধ এবং লঙ্ঘন প্রশস্ত। উপাঁর লিখিত হিরন চ হর প্রস্ৃতি 

পরিপাকার্থ ধ)বহার করিবে । খন দনের বাতপ্রধান উদাবর্তে শুক ম্মলাচ্ণ ম্রক্ত 

এবং বিমুঢ় বাতে 'ন্লাদ্য ঘর হিতকর। 

এল আলাল তি । 

পুত /৭ সের. কাগার্থ_শু্ধ মূলা, আদা, পুনর্ণবা, বিহবাদি পঞ্চমূল, শোণানুফল মজ্জ 

মিলিত /৮ সের, গ্রল ৬৪ সেবু, শেষ 8৬ সের । কন্ধার্থ_ পূর্বোক্ত শুষ্ক মূলাদি মিলিত 7১ 

সের। মাত্রা ॥* ভোলা /। পোরা উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবনীয়। ইহা বায়ুর অন্ুলোমক। 
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৬ অলি সি বশির উকি জজ পাস পপ পা পপ চি পি টি দিদি পপ পশািত শে তিনি | ও দ্র শি পপি উিশাতিশীসত ৭ টিপতে পি ঈদ সি শি সি সত সপপাশিশ জি শিস সা আজ সস 

| শ্ছিল্লাদ্য আত । 
সস সি | ২ পি জাত উন উপ জিগ সাই মমি পপ আল প্লাস শি এ 

স্বত ./৪ সের, কাথার্থ__ শান পর্ণ্যাদি পঞ্চমূল, পুনর্ণবা, শেণীনুফল মজ্জা, নাটাকরঞ্জ- 
মূলের ছাল প্রত্যেক ২ পল. জল ১৬ সের, শেষ /8 সের। এই স্বত অকন্ক। মাত্র 

এবং অন্ুপান পূর্ববৎ 

এই রোগে উদর রোগের এবং বাতব্যাধর ওঁবধ অবস্থাবিশেবে ব্যবহার করিবে । 

গাখ্য- পেঁপে, কমলালেবুঃ বেলের পানা, দ্রাক্ষা, আতাফন, আনারস, নিচু, পুরাতন 

তেতুল, আলুবখরার টক্. লেবুর রস, মিশ্রি বাঃ চিনির পানক, অন্নমধুরফল, আম, ক্ষুত্র 
মৎস্তের ঝোল. পুরাতন ধান্তের লঘু অন্ন. জাঙ্গল মাংসের যুব ইত্যাদি । 

অপখ্য- অনিদ্রা, ছুশ্চিস্তা, বেগধারণ. গুরুপাক দ্রব্য ভর্*ণ, ঝাল, উত্তাপ, ডাল, শাক, 

মৈথুন, অধিক আহার, অজীণে” ভোজন ইত্যাদি । 

ও২ঞললুযচ্িন্কি-্লা £ 
গুল্সেও আনাহ হয় এবং আনাহ হইতেও গুল্ম হইতে পারে। এই কার্য্যকারণ 

তাবহেতু আনাহের অনন্তর গুল্প চিকিৎস! লিখিত হইয়। থাকে । এই ব্যাধি গুড়কাকার 

বলিয়। ইহার নাম গুল্ম অথবা গুল্সেব মায় ইহার অবয়ব বলিয়া ইহার নাম গুল্স 

হইয়াছে । এই ব্যাধিবাতপ্রধান। অপখা, বাতপ্রধান বলিণে অবস্থাবিশেবে হীনোক্তি 

হয়; যেহেতু, উৎসেধযুক্ত 1পগ্াকার কেবল বায়ুই গুল্ম নামে অ।ভাঁহত। ইহাতে যাবতীয় 

বায়ুনাশক উপক্রম করিবে । এইরোগে বা ইহার পূর্বরূপে অ।নাহ হয়। কোষ্ঠ কাঠি- 
ন্যই ইহার প্রধান উপসর্গ ; সুতরাং গুল্ম চিকিৎসায়, কোন্ঠ পরিক্কারক ওষধ সতত ব্যবহার্ধ্য 

কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে গুল্ম আরোগ্য হওয়া স্ুকঠিন। এই রোগে দৃত্ভা হল্ী- 

জ্ব্কী অতি উৎকৃষ্ট ওধধ। জয়পাল ঘটিত কোনও ওধধ গুলে ব্যবহার্য নহে। 
তাহাতে বায়ু বৃদ্ধি হইয়। পারণাম অশুভজনক হইতে পারে। এই রোগে পধ্যের প্রতি 

বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । উদাবর্তে যাহা পথ্যাপধ্যরূপে নিদ্দিষ্ট হইগাছে, ইহাতেও 
তাহাই পথ্যাপথ্য । বিশেষ পথ্যাপথ্য পরে লিখিত হইবে। 

রোগীকে প্রথমতঃ হনুক্াদ্) কযুত্তািত দ্বার! লিপ্চ করিয়া এবং গুল্ম স্থানে 
লিন্দুগ্তেলা দিত অত্যঙ্গ করিয়। কুস্তী, পিগু, বা নাড়ীস্বেদ দিবে । ভুজ্র্া- 
শশাদেগিশ্েল কাথ দ্বার। কুম্তী ব! নাড়ীস্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়। উৎস্থিন্ 
বন্ত্রবন্ধ মাষকলায়াদির পিগুদ্বারা পিওন্বেদ দিবে । অনেক সময় বোতলব্েদ দেওয়। হয় 
কিন্তু তাহা জলম্বারা সম্পন্ন না করিয়া, বায়ুনাশক কাধ দ্বারা সুষ্পন্ধ করা বিধেয়। স্েন্- 
্বায়া_ তোতের মৃষ্থত! হয়, বায়ূপিও ক্রষশঃ শিথিল হইতে থাকে, বাছুর অন্ছলোষ হয় 
এবং কোষ্ঠবন্ধতা দুরীভূত হয়। গুত্বস্থানে বাতত্যাধির উপ্পন্নাহ, স্পান্ছন্মস্ঞে্ 
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অসি সা পা শিস শনি লে ৯ ০০ 
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এবং বেস্পব্রাক্রা্সি স্বেদ হিতকর। গুস্ম হইলে শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকে 
স্বতরাং ইহাতে জন্গুলোমন এবং পুষ্টিকরদ্রব্য আহার করা কর্তব্য । গুল্ম অচঞ্চল হইলে 
দোষপ্রশমন চিকিৎসা ভ্বার1 তাহার উপশম না হইলে. অথব। দোষ প্রশমনার্থ শ্বেদাদি 
ক্রিয়। দ্বারা গুল্সস্থানের রভদুষিত হইলে সেই স্থিরগুস্রস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করিবার 
ব্যবস্থা আছে। 

ভব্প হ্বানভহঞল চিম্কি- তলা £ 
বাতপ্রধান গুলে, স্ুরামণ্ডে অভাবে কীজিতে টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িযরস, বি-ট 

লবণ ও সৈন্ধব পরিমিতরপ প্রক্ষেপ দিয় পান করিবে । শ্তীঠ ॥০ তোলা' নিস্তব কষ্তিল 
২ পল. ইক্ষুগুড় ১ পল, উষ্ণদুপ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া উষ্ণদৃগ্গ সহ পান করিবে । রোগী 
দুর্বল, অক্লাগ্ি, ব৷ মৃদুধাতু হইলে হীনমাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ইহাতে বাতগুজ, 
উদাবর্ত ও যোনিশুল নষ্ট হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কাবার্থ পিত্তান্ুগ বাতগুল্সে ছুপ্ধসহ এরগুতৈল 
পান করিবে । এরগুতৈলের মাত্রা ৩ তোলা হইতে /* এক ছটাক পর্য্যস্ত গ্রহণ 
করিবে । 

চ্জ্ীহললীতিন্কী। 

জল ৬৪ সের, শ্লথ পোট্টলীবন্ধ হরীতকী ১০০্টী. জম্তীমূল ২৫ পল. রক্তচিতেমূল 
২৫ পল একত্র মৃৎ্পাত্রে পাক করিয়া /৮ সের থাকিতে নামাইয়! ছ'কিয়া লইবে এবং 

হরীঘকীগুলি নির্বাজ এবং পেষণ করিদ্বা /॥ সের তৈলে ভাঙ্গিয়া তৎপর কাথসহ পাক 
করিবে । পাককে তেউডীমূল চূর্ণ ৩২ তোল। এবং গুড় ২৫ পল মিশাইবে। আসন 
পাকে শ্ু'ঠ ও পিপুল মিলিত ৮ তোলা ও চাতুর্জাতক মিলিত ৮তোল! মিশাইয়া আলোড়ন 
করিয়া নামাইবে । ইহ] চ্যবনপ্রাশের ন্যায় লেহ হইবে । মাত্রা ॥ তোলা । অন্গপান-_ 

উষ্ণদুগ্ধ। ওষধ সেবনাস্তে ১টী হরীতকী ভক্ষণ করিবে । এইরূপ করিতে হইলে হরী- 

তকী নির্বাজ এবং পেষণ করা কর্তব্য নহে। কেহ ২ এই ওঁষধে মাত্র ২৫টী হরীতকী 

গ্রহণ করেন, কিন্তৃতাহ। সমীচীন নহে । 

হরীতকী কম দ্দিলে অভীষ্ট সিদ্ধি, আশাও কম। ইহা স্ুখবিরেচক এবং 

গুল্নাশক। এই ওঁধধে | সের মধু মিশাইবার উপদেশ আছে। ইহাতে প্লীহা, 

শোখ, অর্শ; হৃত্রোগ, পাও, গ্রহণী, বিষষ্ঞর ও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। গুল্মে বিরেচনার্থ 
হন ব্বজীম্থ ৩9 ও ব্যবহার করিবে। 

সাচিক্ষার, যবক্ষার ও কুড় একত্র পেষণ করিয়া তিলতৈল সহ ।* আনা মাত্রার অথবা 

কে কী জটাভম্ষের ক্ষার ॥* তোল! মাত্রায় তিলতৈল সহ অথবা উভয়ের মধ্যে যে কোন 

যৌগ এরগুতৈল সহ সেবন করিলে বাতগুল্ম নষ্ট হয় |) 
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গুলে বমন নিবিদ্ধ | তবে অত্যন্ত প্রেক্সপ্রবল গুলে অবস্থাবিশেবে ব বমন ব্যবস্থর | 

ইহাতে লজ্জঞ্কা্রঃ দ্িল্ভানঃশি ভতুম্ঘু্খ। ন্ডাক্কষর্প ললণঃ ল্লিহতত 
াতিসস্ভান্নণি, কাহ্চান্সন গুণ্ডা, শুল্সপশালদ,ল জল” ন্বা্রী- 
আউসলন্ক ক্বত ও হলুআাদ্য আত প্রয়োগ করিবে । 

হ্কাক্ান্সম্ন হা ডক 

শী. কুড়, দ্তীমূল- রক্তচিতেমূল, অড়হর. শু'ঠ, বচ প্রত্যেক ১ পল, তেউডীমূল ১ পল, 

হিং ৩ পল. যবক্ষার ২ পল, অন্নবেতপ ২ পন্দ, টন জারে মরিচ. ধনে প্রত্যেক ২ 

তোলা, কৃষ্ণজীরে. বনযমানী প্রত্যেক ৪ তোলা । এই সমস্ত চুর্ণ টাবালেবুর রসে মর্দন 

করিয়া ।* সিকি পরমাণ বটিক! করিবে । আবগুক হইল ২ বঈী একযোগে ব্যবহার 

করিবে । অনুপান-__ঈষদুষ জল. কাজি. ঘ্বত ছৃগ্ধ ইতাপ্দি। ইহাদ্বারা নানাবিধ গুল্ম, 

অর্শঃ ও ক্রিমি আরোগ্য হয় । অনেকে টাবালেবুর রস দ্বারা বটিক1 ন' করিয়া ইহ'কে চরণ 

অবস্থায় রাখেন.কিন্তু তাহা শ্রেয়স্কর নহে । শস্ততঃ টাবালেনু রপে ভাবন। দিয়া রাখা উচিত। 

গুড়িক1 ওঁষধ. চর্ণ ওষধধ অপেক্ষা! অধিক দিন স্ায়ী এনং অধিক কার্যকারী । টাবালেবুর 
রস বাতনাশক. এজন্য বাতগুল্সে উহার ভাবন। বিশেষ উপযোগী । উহা গোমুত্রসহ কফ- 

গুল. ছুপগ্ধপহ পিতৃগুল্স ( এই অবস্থায় লেবুর ভাবন! দেয়! কর্ভবা নহে ) কাঁজিসহ বাত- 

গুল্ম. ত্রিফল। ক্কাথ মিশ্রিত গোমৃত্রসহ সান্নিপাত্তিক "গুল, উষ্টান্বগ্গসহ রক্ত গুল্মনাশক | 

হলুজআীদ্য আঅত। 

হবুষা, ব্রিকটু. রুষ্খজীরে. চই, চিনেমুল. সৈন্ধব. বনঘমানী. পিপুলমুল, যমানী মিলিত 
/১ সেব, দ্বৃত /8 সের । ক্কাথার্থ_কুলশ্তঠ /২ সের জল 1৬ সের, শেষ ./৪ সের। 

এইরূপ শুষ্ক মূলকের ক্কাথ /8 সের, দাড়িমের স্বরস /8 সের, দরধি /* সের, দুগ্ধ /8 সের। 

ইহা বাতগুল্স. শ.ল, আনাহ. গ্রহণী, বন্তিশ,ল ও পার্খশ,লন।শক। 
লাক্রীষ্মউংসলক ভ্ান্। 

দ্বত /৪ সের, আমলকীর স্বরপ।৬ সের। কক্কার্থ__পিপুল, পিপুলমূল, 5ই, চিতেমূল, 

শুঁঠ, যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল. প্রক্ষেপার্থ-চিনি /5 পোয়া, সৈন্ধব /। পোয়া । ইহা 
বাতগুল্সনাশক ৷ ইহ পিক্তপ্রধান শুলোও প্রযুক্ত হয়। স্বরসের অহাবে ক্কাথদ্বার৷ কার্য 

নিব্বহ করিবে । 
গুল্মল্ণীদ,ভন জরল। 

পারদ, গন্ধক. লৌহ, গুগ গুলু, অশ্বথছাল তেউগ্রীমূল, পিপুল, শুঁঠ শী, ধনে, জীরে 
প্রত্যেক ১ পল. শোধিত জয়পাল বীজ 8 তোলা, ঘত দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বট 
করিবে। অন্ভুপ।ন--আদারস « গরমক্ল। তা তভেদক | ইহাতে গুল. রক্তগুগ্ধা, 

যকৎ, শ্লীহাযুক্ত গুল. উদর ও শেথ আরোগা হয় । 
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জ্রহ্নাম্রন্নাজসত্ত লোৌহ। 

চিনি ১৬ পল বা /২ সের, ব্রিফলার কাথ ১৬ সের) গোৌঁড়ালেবুর রস /২ সের একক্র 

সুৎ্পাত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলণ মুঠা, বিড়ঙ্গ- জীবে, কুষ্ণজীরে, 

যমানী, বনযমানী. চিরতা. তেউড়ীমূল. দন্তীমূল, সচললবণ. সৈন্ধব অন্র প্রত্যেক * তোলা 

উৎরুষ্ট লৌহতম্ম ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দির! উত্তমরূপ আলোড়ন করতঃ লৌহ পাকের 

ম্যায় পাক সিদ্ধ হইলে /॥ সের স্বৃত মিশাইয়া নামাইবে। কেহং ক্কাগাদি সহ ঘ্বত 

পাক করেন। লৌহ পাকে তাহাই শ্রেয়ঃ। মাত! ছুষ্ট আনা হইতে 1 আনা। 

অন্ুপান-_উষ্ণ ছুগ্ধ বা উষ্ণ জল। ইহাদ্বারা গুক্সা, কামলা, পাগুরোগ, উদর রোগ, 

যরুৎ ও জীর্ণ জ্বর প্রশমিত হয় । 

স্পিহখিলাডলল জরঙ্গ। র 

পারদ, গন্ধক, অত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, তায়. যবক্ষার প্রতোক সমভাগ: রক্তচিতের 

মূলের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে । অন্রপান-পান রস। ইহা দ্বারা 

বাত গুলা, প্লীহা, যরুৎ ও উদর রোগ আরোগা হয়। 

হিঙ্গাদি চূর্ণ ( কফান্থিত বাতগুল্মে ) 
হিং ত্রিকট্ু, আকনাদি, হবুষা, হরীতকী, শটা. বনযমানী. যমানী, পুরাতন স্েঁতুল, 

অন্নবেতস, দাড়িম খোসা, কুড়, ধনে, ভীরে, রক্তচিতেমূল. বচ. যবক্ষার, সাচিক্ষার 

সৈন্ধব, সচললবণ, চই প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ।* আনা। এই ওষধ গরম করল সহ 

আহারের অব্যবহিত পূর্বে সেবা । টাষা লেবুর রসে এই চর্ণ ভাবন। দিয়া ৩০ আনা 

পরিমাণ গুড়িক' করিয়া ব্যবহার কৰিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা পার্খব শল, মৃত্রশল, 

বস্তিশূল, মৃত্রকস্ছ, আনাহ, গ্রহণী, শ্লীহী- শ্বাস ও হিরা আরোগা করে। 

বই আউস্পলন্ক স্রল। 

স্বত ./৪ সের, পাকার্থ_দ্ুগ্গ /৪ সের। কন্কার্থ_পিপুল, পিপুলমুল, চই. চিতেমূল, 

শ'ঠ, যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল. পাকার্থ__জল ১২ সেব। ইহা দ্বার] জ্বর, শ্লীহা, কাস, 

গ্রহণী ও গুল্স আরোগ্য হয় । এই ঘ্বত সচরাচর বাবঙ্গত হইয়া থাকে । 

বাতশ্লৈক্মিক গুলে উষ্ণজল-পুর্ণ বোতলম্বেদ এবং অন্যান্য বাতকফনাশক ম্বেদ 

প্রয়োগ করিবে । 

নগার্পীজাই লন স্্ত । 

স্বত /* পের, কন্ধার্থ__পিপুগ**পিপুলমূল- চই, শু ঠ, চিতেমূল' যবক্ষার 'প্রতোক » 

পল. দশমূল, এরওযুল, ইহাদের কাথ /১ সের. দধি /৬ সের, তদ্ধ 48 সের এই গ্বত 

কফাধিক বাতগুল্ম ও উদবরোগ নাশক। 5 
২৪৯-- 
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প্রধীর আশা কার্তিক, হু হয়া ও9-ড জা পক্, উদর বোগেন 

শাজ্ুভ্ৰাদ্যচ্ পর, লাজাক্স্। ছহ্্প অবস্থা বিশেষে অত্যন্ত তেদক। *তটা 
লি ছের্শ; গুল্স স্থানে মর্দনার্থ জুক্ষোন্সতৈৈল, বাতব্যাধির হ্িক্জুও €ভিল, 
আলাম তল প্রভৃতি বাতগুল্মে প্রয়োগ করিবে । স্হালিম্দু ঘ্রতত 
বাতগুম্মে বিরেচনার্থ প্রযুক্ত হয়। বাতকফাত্মক গুল্ো প্লেম্ববর্ধক দ্রব্য অগ্সথ্য। 

উদ্দাবর্ত রোগে যে সমস্ত পধ্যাপথ্য নিদ্দি্ট হইয়াছে ইহাতেও তাহাই স্নধ্যা্সণ্য 
জানিবে। 

লাভসৈত্তিন্ত গুল্স চিন্কিশু জা । 

পিতগুল্পে বা রক্তগুলে বিরেচনার্থ দ্রাক্ষার কাথ ইক্ষু গুড সহ পান করিবে । 

লণহিনী স্লত। 
খ্বত /॥ সের, কটুকী, নিম. যষ্টিমধু, নির্বাজ ভ্রিফলা. বলা ডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা, 

পটোলপত্র, তেউড়ীমূল চর্ণ প্রত্যেক ১ পল, মহ্র ২ পল, পাকার্থ জল-_/৪ সের। মাত্রা 
১ তোলা, উষ্ণ দু্ধসহ সেব্য । ইহাতে পৈত্তিকগুল্লা, জবর. পিপাসা! ও শূল নষ্ট হয়। এই 
খক্ে ব্রহচ্াতভিস্তাস্মন্সি। ভসাস্্নাম্মতিতেহ, ক্াল্ান্জন 
ওগুড়িন্গা, নন্বাক্সপ। তিল. দ্ক্ভীহলীীতক্কী, লুনা গু 
অ্চল্যাঞ্পম্ হিতকর। | 

জ্াম্স ল্লাশীন্যজআতি। 

ঘ্বত /১ সের, বলাডুমুরের কাধ /১ সের, কন্কার্থ__কটকী. মৃতা- বলাডুমুর, ছুরালভা, 

ভূষ্যামলকী, ক্ষীরক।কোলী; জীবস্তী, রক্ত চন্দন, উৎপল প্রত্যেক ২ তোল, আমলকীর 
রস /১ সের, ছুগ্ধ /১ সের, জল /৪ সের। এই ঘ্বত পিততগুলা, বিসর্প, পৈতিকজর. 

রক্তপিত ও কামলা নাশক । ইহ দৃষ্টফল ওধধ। 

জাঙ্ষান্য ভি । 

স্বত/৪ সের, কাথার্থ _দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু খজ্জুরি, ভূ মিকুষ্বাগু, *তমুলী, পরুষফল. জ্রিফলা 

প্রত্যেক ১ পল, জল /১৬ সের, শেষ /৪ সের । আমলকীর রস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের 

ছুগ্ধ /৪ সের। কহ্বার্থ_হরীতকী /১ সের। পাকাস্তে প্রক্ষেপার্থ__চিনি /॥ সের 
ও মধু / সের। আজকাল চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখা হয় না। এই দ্বত পিতগুল 
এবং নানাবিধ পিত্তবিরূতি নাশক। মাত্রা ১ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেব্য। 

চরকের মতে অবস্থাবিশেবে পৈত্তিক গুল্ম পাকিতে পারে। যদি পাকে, তবে 
তাহ! অন্তধিদ্রধি মধ্যে গণ্য হয়। ফলতঃ গুল্প পাকিলেও তাহান চিকিৎসা অভ্ধিদ্রধির 
ন্যায় হইবে । ইহাতে পিস্কতর্জধক ঘাবতীয় ভ্রধা আসস্শহ্য। 
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সিসি 
রি 

সঙ্গতি গুল্ম ভিন্কিহুত্সা | 

এই গুল্ম অসাধ্য । তবে, অচিরোৎপন্ন হইলে কখন ২ আরোগ্য হইতে দেখ যায়। 

ল্রঙ্গাদেচে্প | 

বচ, হরিতকী, হিং, সৈন্ধব, অশ্নবেতস, যবক্ষাঁর, যমানী প্রত্যেক সমভাগ । মাত 
%* আনা, গরম জল সহ সেব্য। এই ওধধ বাত কফাধিক গুল্ম প্রযোজ্য । ইহা 
আগ্নবর্ধক ও বেদনা নাশক । 

ত্রিফল। কাথ ও গোমৃত্রসহ ব্লগন্ক্লাম্্রন্ন গুড়িন্কা সেবন করিলেও সম্নিপাত 
গল আরোশ) হয়। হৃহাতে সত্বর কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। সুতরাং চ্ত্্ী- 
হন্ীতিক্ক। প্রস্থা৬ পুর্বোক্ত বরেচক ওধধ মধ্যে ২ ব্যবহার করিবে । বামুর অন্ু- 

লোমনার্থ পেটে শহান্রলাতেল বা শহাান্বন্ুও তল মালিশ করিবে। 
নাল্লান্স শ চন, বজুক্ষাজ, অকজপবজ, চতুম্ৎখ, ভ্রাক্ষাঙ্ঘ ত, 
ন্নউসপিলম্কচ ঘ্যু্ভ প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। দোষের বলাবল অনুসারে পথ্যাপথ্য 
নির্দেশ করিবে। 

শত শি ও শট 

লক শল্ল চিন্কি-৩লা। ॥ 
এই গুল্স স্ত্র/লোকদিগের তল পেটে গঞাকারে উৎপন হয়। সুতরাং দশ মাস অতীত 

হইলে ইহার [চাক '। কাপবে। গরের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে প্রকাশ পায়। এমন কি 

স্তনে ছুপ্ধ পর্য/ওও হহর। থাকে । ব্যাধসাধন্ম্য হেতু এই রোগ যত পুরাতন হয় ততই 

নুখসাধ্য হয়। খতুক]ণে তালরূপ রক্তত্রাব ন। হওরা অথবা খতু একেবারে বদ্ধ হওয়া 

এহ রোগের কারণ। বামুৰুতপাণ্ডত রপ্তই রক্তগুল্স। রক্তগুল্স হইলে খতু বন্ধথাকে 

এবং রক্ত, গুলে সখ. হহস গুল্সকে বদ্ধত করে । রক্তাপণগ্ড তে করাই রক্ত গন্সের 

চিকৎসা। হহার |চ।কৎসা অনেকট। [পত্তগুলোর ভ্তায়। ভ্রাপ্কাম্ঘুতত পান করাইয়। 

প্রথমতঃ রোগিণীকে বদ্ধ কারবে এবং তলপেটে বল্ছুওত্তেল প্রভৃতি মালিশ করিয়! 

তথায় মাষকলাহয়ের স্বেদাণবে। এহরূপ 'ক্রয়াদধার। তল পেট কোমল হইলে সংশমন 

ওবধ (বিশেষ কাব্যকারা হহবে। শুল.ফা. নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামুনহাচী ও পিপুল 

মিলিত চুণ” ঝ৷ কন্ক ॥* তোলা. তিলের কাথে প্রক্ষেপ ।দয়া৷ পান করিলে রক্তগুন্ম সত্বর 
আরোগ্য হয়। তিলের কাথে (ত্রনন্টুঃ হিং ও বামুনহাটী মিলিত ।* সিকি তোলা 

ও ইক্ষুগুড়।* সিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান কারলে রক্তগুআ নষ্ট হয় এবং আর্তব 

শোণিত নির্গত হইয়া! থাকে । ৮ 
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এই সমস্ত ক্রিয়৷ দ্বারা রক্তগুল্স প্রশমিত না৷ হইলে গুল্সভেদনার্থ যত্তবান্ হইবে। 
মগ্যসহ যবক্ষার %* ও ত্রিকটু মিলিত %* আনা পান করিলে গুল্মভেদ হয়। 

সঙ্্রম্ষাজ ৪ ভাগ, সর্প আ্নিম্দত্ল্ল ১ ভাগ সহ পেষণ করিয়া %* আনা মাত্রায় 
শীতলজল অথব। কাঁজপহ সেবন করিলে রক্তআব হইয়! থাকে। 

পলাশক্ষারজলসাধিত দ্বত পান করিলে রক্তগুজ্ ভিন্ন হয়। খ্বৃত/৮ সের, অস্তধূমে 
পলাশছাল তকম্ম ০৮ সের, জঙ্গ ৯৬ (সর. শেষ ৩২ সের। এই জল ২১ বার পরিশ্রত 

কারয়া পরে ততৎসহ ঘ্বৃত পাক করিবে । এই দ্বতত অকন্ধ। ইহা রক্তগুল্পের অত্যুৎকষ্ট 

গুঁধধ। ইহা পস্্ঃআাবক বিধার নষ্টার্তব। স্্ীকেও ব্যবহার করান যাইতে পাবে। 

ন্নোহজ কর্ণ | যথ।_ হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ী মূলঃ বিট, সৈম্ধব, যবক্ষার, 
শুঠ প্রত্যেক সমভাগ, কিঞ্চিৎ ঘ্বৃতে ঈবৎ ভঙ্জিত করিয়। যবের কাথ সহ %* আনা মাত্রায় 

সেবন করিলে উপকার হয়। এই ওুঁষধ অন্যান্ত শুলেও হিতকর। ক্কাহ্ক্কাম্সন্ন 

গুড়ি চ। উষ্রী হু্ধসহ অথবা াজাম্্র। চুর্ণ কুল শু'ঠের কাথ সহ পান করিলে 

রক্তগুল্স আরোগ্য হর। আম্মা বাডি৪ক্) অন্ডজ্জা ললশ, বল্যা শ 

লনলম্।, শ্হত্ গুল্ম হ্মীলান্ল লস ও গুল্মপ্পাল্দ,ল স্বর স অবস্থা 

বিশেষে রক্তগুল্সে প্রয়োগ কর। যায় । 

অধিক রক্তনির্গঘ হইলে ব্ুক্তপন্ত (অবোগত) এবং রক্তপ্রদরের হার চিকিৎসা 

করিবে । অধিক রক্তআাব হেতু বাতাক্রান্ত। হইলে বাতব্যাধির চিকিৎস। হিতকর। 

আয়াপান এবং দুর্বার রস ১ সের, তৎসহ /% পোয়। তিক্তকপ্বত ( কুষ্ঠোক্ত ) মিশা- 
হয়! যোনিতধানে পিচকারী ছিলে রুক্তআাব নিবারিত হন । এই কার্যে বরফ প্রয়োগ করা 

হিতকর । 

শক বল আঘুভি। 

তিল তৈল ১৬ পের" ঘ্বত ১৬ সের? পলাশক্ষার ১৬ সের, জল ৩ মণ /” সের যথাবিধি 
পাক করিয়া ব্যবহার করিবে । 

অগচ্ম্কান্ । 

দেবদারু. তেউড়ী, দত্ত, কট্ুকী, পঞ্চকোল, সাচিক্ষার, যবক্ষার. ব্রিফলা, আকনাি, 

রুষ্খজারে. কুড। নাকুলী, প্রত্যেক & তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত চ্র্ণ 

তৈল. বসা. দধি ও ঘৃত দ্বারা মর্দিত ও আপ্লুত করিয়! নূতন ঘটে অন্তধ্মে পাক করিবে । 

ঘট অগ্রিবর্ণ হইলে নামাইর। দগ্ধক্ষার গ্রহণ করিকে! মাত্রা %* হইতে 1%*। অন্ুপান 

-দ্বৃত, ছুপ্ধ বা ঘোল | ইহাতে সর্বপ্রকার গুল, উদাবর্ভ, উদর, গ্লীহা, যোনি 
দে. অশ্মরী, ইড়র বিৰ ও সর্পাবধ নষ্ট হয়। ইহা রক্তগুক্স নাশক। 
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হিজ্জািচির্শ। 
হিং, পিপুলমূলঃ ধনে, জীরে, বচ, চই, চিতে, আকনাদি, শটী. অল্নবেতস, করকচ, 

বিট ও সৈম্ধব লবণ, ন্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, দাড়িম খোসা, হরীতকী, কুড়, থৈকল, 

হবুষা, কষ্চজীরে প্রত্যেক সমতাগ । আদারসে ৭ বার এবং ছোলঙ্গলেবু রসে ৭ বার 
ভাবন। দিয় চুর্ণ করিবে । মাত্রা %ৎ আনা । অনুপান--গরমজল । এই গুঁধধ উদর, 
উদাবর্ত. গুঝ্, আশ্মাম; প্রত্যাপ্সান, শুল, তুনী, অস্টরীল। প্রভৃতি নাশক । 

গলান্হাম্বোগ। 

পলাশক্ষার, মনসাক্ষার. আপাংক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দক্ষার, তিলনালেরক্ষায়, অশ্বখ 

ক্ষার, যবক্ষার. সাচিক্ষার ও সোহাগ! প্রত্যেক সমভাগ | মাজা /* আনা । গরমজল সহ 
সেব্য । ইহা অত্যণ্ড পাচক এবং গুল্স- উদর, প্রীহা, শুল, অস্টাল। ও আগ্মান নাশক । 

স্পক্ব শু লললশ। 
শরপুঙ্খের ক্ষার দ্বারা লবণ প্রস্তত করিয়! তাহার ১ ভাগ ও হরীতকী ১ ভাগ। 

মাত্র। %* আন! উষ্ণজলসহ সেব্য। ইহা গুল্ম ও শূলনাশক। 
শভন্কান্ । 

করকচ, সৈন্ধব, কাচলবণ, যবক্ষার, সচললবণ, সোহাগ। খৈ, সাচিক্ষার প্রত্যেকচুর্ণ সম- 
ভাগে গ্রহণ করিয়া যনসা এবং আকন্দক্ষীরে পৃথক ৩ বার ভাবনা দিয় আকন্দপত্র দ্বারা 

বেষ্টন পূর্বক নূতন হাড়ীর মধ্ো অন্তধূমে (হাড়ী অগ্নিবর্ণ না হওয়1 পর্য্স্ত) পাক করিবে । 
পরে ত্রিকটু, জ্রিফলা. যমানী, জীরে. চিতেমুল প্রত্যেক সমতাগ, পৃর্বোক্তক্ষার সর্বচূর্ণসম 
মিশ্রিত করিবে । মাত %* আনা । অন্ুপান বাতে-__ঈষদুষ্চজজল, পিত্তে_-ঘ্বত, কফে-_ 

গোমুক্র এবং ক্রিদোষজে- কাজি । ইহাতে গুল; শূল. অজীর্ণ, শোথ. উদর, উদ্াবর্ত ও 
প্লাহা! আরোগা হয়। ইহা উত্কৃষ্ট গুবধ। আমবা। সচরাচর যে বজ্রক্ষার ব্যবহার 

করি তাহ? ইহ হইতে ভিন্ন প্রকার । 

যবক্ষার ও ত্রিকটু ঘ্বতসহ লেহন করিলে রক্তগুল্স প্রশমিত হয়। ইহার পহথ্যা- 

০45. উদাবর্ডের ন্যায় । ইহাতে আলু প্রসৃতি গুরুপাক দ্রব্য একেবারে বর্জনীয় । 

ডাল থাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইলে মাষকালাই বা কুলথ কলাইরের যুষ অল্প পরিমাণে 

ব্যবহার করিতে পারে। 

রক্তগুলে কাঞ্জিক ও দ্াড়িমাদি দ্বার অশ্নীকৃত ঘ্বত পান, বাতনাশক ঘ্বত-তৈল ব্যবহার, 

তিত্তিরি ও কুকুট প্রভৃতি পক্ষীর মাংধযুষ শ্বিশেষ উপকারী । 

রোগিনীর পীড়ার উপশম হইলে ক্টী লী স্রজ্ঘুত্ত পান করা কর্তব্য । 

জ্ীন্ননীস্ত্ত্মত | 
বত /৪ সের. জীবনীয়গণের ক্কাথ ১৬ সের এবং কন্ধ /১ সের, যথাবিধি পাক 

করিয়। ব্যব্যহার করিবে । ইহ বল্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ'। 

হন শস্পি শনি শক ২ তাপস পিস্িস্পিস্টিস্টিলাপা? ক পাশ 



২৩০ ফালিত চিকিৎসাবিধান । 
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ভঞ্ঞ জ্্কোগা চিল্কিশলা £ 
হৃদয় গুল্ের স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে. সুতরাং স্থান সাম্হেতু গুল্সের পর 

হৃত্রোগ চিকিংস। লিখিত হইয়া থাকে | গুলে যেমন বায়ু প্রধান, হৃদ্রোগেও তদ্রপ বায়ু 

প্রধান ; তথাপি, হৃদর শ্নেক্সস্থান হেতু ইহাতে বাতণ্লেম্মিক চিকিৎস। কর কর্তব্য। এই 

রোগে প্রায়শঃ কুন্ ফুসের শ্শেম্বা ও বায়ু দুষিত হইয়া বেদনা উৎপাদন করে, তজ্জন্ত বক্ষঃস্থলের 

বাম ভাগে বেদন। হইয়া থাকে | কুস্ফুসের শ্র্েন্সা দুবিত হওয়ায় যান্ত্রিক ক্রিন্নার লাঘব 

বয় বলিয়। ম্পন্দন ক্রিয়ার বৈলক্ষণা ঘটিরা থাকে. কোথাও ধীরে ২ স্পন্দন হয়, 

কোথাও বা বিলঘ্ধে স্পন্দন হয়, কোথাও ব1 বক্রভাবে স্*ন্দন হয় ইত্যাদি । ফুস্ফুসা- 

ক্রান্ত হৃদ্রেগ হইতে সহর বক্ষ। বা শোষ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং এই রোগ 

সত্বর প্রশমনে চেষ্টিত হইবে । হৃদ্রোগে বমন নিবিদ্ধ, তবে প্রথমাবস্থায় অবস্থাবিশেষে 

কফ নিহ্রণের নিমিত মৃদু বমন করান যাইতে পারে । এমনে বক্ষস্থল আলোড়িত হওয়ায় 

বায়ু বৃদ্ধি হইয়। অধিক বেদনা! উৎপাদন করিয়। থাকে । 

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। কারণ. হৃদয় প্রধান ত্রিমর্মের মধ্যে অন্যতম মর্শ স্থান। 

প্রধান মর্মে ষেকোনও পীড়ার উৎপত্তি হইলে তাহ] অত্যন্ত ক্লেণকর এবং ছুংসাধ্য হইয়া 
থাকে । নূতন অবস্থায় অনেক সময় এই রোগ স্ুথস।প্য হয় কিন্তু পুরাতন হইলে 
আরোগ্য হওয়া স্বকঠিন । দোষের প্রাধান্য অনুসারে অনেক সময় হৃত্রোগে বাতপৈধিক 

উপক্রমও বিহিত হইতে পারে । যেহেতু হৃদয়ের অংশ [খশেবে (শ্লেম্মার হ্যায়) পিতের 

স্বানও বটে । 

হৃত্রোগে অজ্ন রক্ষ অতি প্রসন্ধ গঁষণ। মুত) সকল প্রকার হদ্রোগেই 

অজুনবৃক্ষসাধিত ঁধধে ফল লাভ হইয়া পাকে । অস্থু শরক্ষবৎ শিলাজতুও বিশিষ্ট 
কল্পন। সহযোগে প্রযোজিত হইলে উতর ফল প্রদর্শন করে । ক্রিমিজ হদ্রোগে ক্রিমির 

বিনাশ না হইলে অজুনি বৃক্ষ বা শিলাজতু কিঞ্চিন্সাত্রও কার্যকারী হইবে না। হৃত্রোগ 

মাত্রেই হৃদরস্থ রস দূবিত না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং রস শোষক এবং 

তত্তৎ দোষনাশক বধ সর্বথ। প্রযোজ্য । নিদানে হদ্রোগ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ; 

নিয়ে হাদ্রোগের বিশেষ ২ কতিপয় অবস্থাভেদ এবং হর চিকিৎস। ক্রম প্রদর্শিত 

হইল। 

আসল শিক হ্ৃজে্োপ। 

আমবাত, রকুদোষ, (যুত্র-স্ত্ের ক্রিয়া বৈষম্য )* হাতল বা আর্র বস্ত সেবন হেতু 
হৃৎকোষ্ঠের আবরণী ( আবরক চর্ম) পীড়িত হইলে, অপখ্যভোজীব্যক্তির সেই আবরণীতে 
প্রদাহ. উষ্ণতা: শোথ, গুরুত। মহতী ব্যথা ও হৃংকোষ্ঠে কম্পন উপস্থিত হয় । এই অবস্থা! 
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০৭ টির 

বিশেষ জন্মিবার পর রোগীর কাস, খাসরচ্ছা, পালা, নাসাহারা রক্ততাব, জিনা; 
হাতে পায়ে শোধ এবং নাড়ীর গতিবৈষম্য হয়। এই অবস্থা উৎপন্ন হইবা যাত্রই 
চিকিৎসা করিবে, কদাচ কালহরণ করিবে না। 

হৃদরোগের এই অবস্থা পিত্ত এবং কফগপ্রধান। সুতরাং ইহাতে পিক্প্নেশ্বনাশক 
চিকিৎসা করা কত্তব্য। ইহাতে মলগিংসাসক এবং মৃত্রকারক বধ হিতকর। 
মুত্রাঘাতের জ্তুকুন্মাল সত ইহাতে ব্যবহাত হইতে পারে। যদি কাস-শ্বাস কম 
থাকে এবং নাস! দিয় রক্তত্রাব হইতে থাকে তবে নিকলী প্বন্ত প্রয়োগ করিবে। 
এইরোগে চ্যকন্মপ্রাপ্ণ” জোক্ষ্য স্াজ্ন্নঃ অপস্ভ্যহল্রশ-্তন্বলী, পিভা- 

ধিকো অ্জুর্নদ্বত্ত ফলগ্রদ। অন্পনাঞ্পভডা সামান্যতঃ সকল অবস্থাতেই 
প্রয়োগ কর] যায় । | 

বদি রক্তআব এবং দাহ না থাকে তবে, বুকে পুরাতন ঘ্বত বা আমাদের ব্গালঘ্বক্ত 

যালিশ করিয়! "ক্লানেলের” মুছত্বেদ দিবে । 

প্দোগ মাত্রেই বক্ষস্থল আকন্দের তুলা. ফ্লানেল বা! গরম বস্ুদ্ব'রা আবরত বাখা 

কভর্বা। অবস্ঠাবিশেষ ছদ্রেগ নাশক যোগবাহী ওষধ সকল ব্যবহার করিবে । উহাতে 
শীতবীর্যা কোনও ওধধ প্রমোক্জা নতে ৷ অনভ্যান্থরস্থ শোথ প্রশমনার্থ শোথাধিকারের 

শোথ ও জদ্রোগ প্রশমক ওধধও ব্যবস্তেয়। গোক্ষুল্রপরত ইহাতে ফলপ্রদ । 

ক্োখিক্ জজ । 

আমবাত বা বক্ষঃস্থলে অতিঘাত হেত অথবা পূর্বোক্ত আবরণিক ব্যাধি হইতে 
হৃংকোষ্ঠে শো জন্মে । এই আবস্থাবিশেষ উৎপন্ন হইলে পরিশেষে তাহ! হইতে জ্বর, 

দ্রাহ, অরুচি. কম্প, বিবর্ণতা. অগ্রিমান্দা. শ্বাস. কাস, যঙ্ষা মুঙ্ছা, আক্ষেপ ও প্রলাপ 
উৎপপ্ন হয়। এই রোগে কোষ্ঠে পুয় জন্মিতে পারে। জন্মিলে. তাহা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া! 
শীঘ্র প্রাণনাশক হয় | ইহাতে নারীর গতিবৈধষম্য হয়। '£ই ঘোরতর ব্যাধি হইতে 
অন্বষ্ঠ বশে কচিৎ কোনও ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে । 

মেদ এবং শোথনাশক প্রতিক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎস। | €স্শ ৎ্ণ৭্দদভনলুত্রস্ন? 

পুন্মপালাললেহন দহ ্হজীী্হী এবং লহ শ্স্০ ালাদাতৈল 

ইহাতে ব্যবহার করিবে । হ্ৃদ্রোগের পুর্ধোক্ত ওষধসমুহ ইহাতে অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ 

করিবে। 

লোভী ব্যক্তির অদ্বহিত আহার বিহার হেতু হৃৎকোষ্ঠে রক্ত সঞ্চালন ক্রয়! 

ব্যাহত হইলে সেই কোষ্ঠস্ব, পেনী সকল সুলতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থার পরিণামে 

২কে;ঠো স্প্দন “কোষ্ঠষ্থ পেনীতে বেদনা, লবোগীৰ শ্বাসরুন্থ তা, ' দৌর্পা। ভ্রান্তি, 

মুচ্ছ। এবং কার্যো অনিছা! জন্মে! মেদ এবং প্লেম্সাই এই ব্যাধির নিদান ! 



২৩২ ফলিত চিকিৎসাবিধান । 

সুতরাং মেদহর এবং কফহর উধধ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। নবক গুগৃগুলু, 
শিলজ্বতূ প্রয়োগ, অরুণপ্রভা! এবং কফন্ৃপ্রোগবর্ণিত উধধ সকল ইহাতে ব্যবহার্য্য। 

আম্মি হজত্হোগ। 

অবস্থাবিশেষে ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের প্রসার বন্ধিত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় শ্বাস, 

মূঙ্ছা, ভ্রষ, শোখ, হৃ২ংকম্প. অগ্শিমান্দা, জলোদর, অনিদ্র। এবং বলমাংসক্ষয় হয়? 
থাকে । এতত্তির ইহাতে এই জাতীয় অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হইতে প!রে 

হৃঙ্রেগের গুধধ সকল ইহাতে প্রয়োগ করিবে । বাতব্যাধির ললনবতৈন্তিভনঃ জদয়ে 

মালিশ করিলে বিশেষ ফল লাত হয়। বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে ক্মহাত্েহ এবং 

শ্বাস, মৃঙ্ছা, ভ্রান্তি ও দাহাদি থাকিলে বাতরক্তের অক্ট্যাহলস্ণভস্পাকচতৈল বাবহার 
করিবে । এই তৈঙ্গ বাতরজ্ঞাধিকারে লিখিতে হয় নাই সুতরাং নিয়ে লিখিত হইল । 

ইহা বাততরক্তের উৎকৃষ্ট ওবধ। 
আস্্যাহ্ব্ণঅভগ্পাক্ক লি । 

তিলতৈল ১৬ সের. কাথার্থ_যষ্টিমধু ১২॥ সের, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সেব. 

ভুগ্ধ ১৬ সের! কক্কার্থ_শালপাণি, ভূম্াামলকী, ছুর্ববা, ক্ষীরবিদারী, শতমুলী, রক্তচন্দম. 

অগুরু, হংসপদী, জটামাংসী. মেদ, মহামেদ. গুলঞ্চ, কাকোলী. ক্ষীরকাকোলী, 

স্তলফা, খদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবস্তী, জীবক, ধাধভক, দারুচিনি, তেজপাত. নপী. বাল, 

পুগুরিয়া কাষ্ঠ, মন্রিষ্ঠা, অনন্তযূল, রাখালশ' সা. কৈবর্তমুস্তক প্রতোক ৮ তোলা। 
এই তৈল উক্ত কাথাদি দ্বারা শকবার পাক করিলে অক্টাাহ্বস্ণনিগাক্ তৈল 
হয়। ইহা বাতরক্ত. পিত্রদাহ. হ-দ্রাগ ও জর নাশক । 

এই রোগে আন্রভঞ্প্রন্ডা এবং অবস্তাভেদে বাতব্যাপির গঁধধ সমূহ প্রযুক্ত 
হইতে পারে। 

আঅআথ প্ল্রীক্ষন্জ হজজ্হোপ। 

যাবতীয় ক্ষঘ্কর উ্রবা সেবন বা ক্ষয় কর-ক্রম! দ্বারা কোষ্ঠস্থ পেশী সকলের ক্ষয় হইয়! 
থাকে। এই অবস্থায় হৃৎকম্প. অঙ্গাবসাদ. দৌর্বল্য, অগ্রিমান্দ্য, শ্বাস, ভ্রম এবং 

ক্রমশঃ শোথ উতপর্র হয়। ইহাতে এইঞ্জাতীয় অন্যান্য লক্ষণও উৎপন্ন হইতে পারে। 

এই অবস্থা বাতপ্রধান স্থতরাং বাতপ্রধান হদ্রোগের হ্যায় ইহার চিকিৎসা করা 

কর্তব্য । ক্ষয়নিবারক. মাংসবর্ধক ও ধাতুপোষক ওুঁষধধ ইহাতে ব্যবহার করিবে । 

বৃহগুছাগলাগ্ত্বত এবং বাতহৃড্রোগের উষধ সমুদায় ইহাতে হিতকর। অরুণপ্রভা, 
বৃহৎ্বাত চিন্তানণি ও রসরাজ রস, অঙ্গন* ছালের ক্কাথপহ প্রয়োগ করিবে । 

বৃহ অশ্বগন্ধাঘ্ৃত পান এবং অশ্বগন্ধাতৈল, মহামীষতৈল, বলাতৈল, 

পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল প্র" '্দয়ে মর্দনার্থ ব্যবহার করিবে। 



ফলিত চিকিতসাবিধান ২৩৩ 

ম্মেদ্স্তুজ হত্হোগ। 

ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের পেশীহ্ত্রসমূছে ক্রযশঃ বিন্দু ২ মেদ সঞ্চয় হইতে পারে। 
হৃংকোষ্ঠাবরণীর হঠাৎ ভেদ হইলে রোগীর সহসা মৃত্যু হওয়া সম্ভব । কোষ্ঠের পেনী- 
সত্রসমূহে মেদবৃদ্ধিহেহ অবব! বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত আঘাত হেতু আবরনী ভিন্ন হইতেও 
দেখ! যায়। এই অবস্থায় নাড়ীর গতি মৃদ্ধ হয়। ইহাতে হৃৎকম্প, অঙ্গাবলাদ? রম, মৃচ্ছা। ও 
সামুর বলক্ষয় হইয়। থাকে । এই ব্যাধি উৎপন্ন হইব! মাত্রই চিকিৎসা করিবে। ইহা 
অত্যন্ত কঠিন ব্যাধি। মেদোনাশক ক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। অন্রন্শ প্র্ভ1 
মধুসহ সেবনে বিশেষ ফল লাত হয়। কফজ হৃত্রোগের ওষধসকল ইহাতে ব্যবহার 
কর] ষায়। 

অথ বিক্ষেপিন্ল জ্বভোগ। 
ইহাতে হৃংকোষ্ঠের আক্ষেপ হইতে পারে । এই অবস্থা ব্রিদোষজ হইলেও 

বাতভূয়িষ্ঠ। ইহা উৎপর হইলে হৃংকোষ্ঠপ্রদেশে, বক্ষঃস্থলের অস্থির নীচে, বামস্কন্ধাস্থিতে, 
বামকরে, শ্রীবায়, পৃষ্ঠদেশে এবং নশ্বন্থানে তাব্র বেদন। জন্মে এবং এ সকল স্থানে 

হচীবেধনবৎ বেদনা, বিদারণবৎ বেদনা, আকর্ষণবৎ পাড়া ও দাহ উৎপন্ন হয়। এই 

রোগে মুহুর্ণহু শ্বাসরোধ, ত্বকের শীতলতা, ধর্ম, আশ্মান, আনাহ; মোহ, বিবর্ণতা ও 
অরুচি প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে । রোগী অবিহিত আহার বিহারী হইলে ক্রমশঃ ইন্তিয় 

শক্তির হাস ও মৃত্যু হইয়া থাকে । এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। 
এই ব্যাধির চিকিৎস। শাস্ত্রে বিশেষরূপ বণিত হয় নাই। আক্ষেপ বাতব্যাধির 

চিকিৎসা এবং বাতজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা ইহাতে অবিরুদ্ধ। বেদন। স্থানে 

মালিসের জন্য হ*হলা্ি যু তত ব্যবহার করিবে। শ্বাস নিবারণার্থ স্াতচ্িক্তা- 

সমশি স্ববা্রস্ুন্ষক্ব ও ভ্ভাপ্গীস্পর্কল্লাবলেহ প্রয়োগ করিবে। 
পিভাধিক অবস্থায় বৃহ্বাতচিন্তামাণ ও অর্জন ঘ্যৃ্ত ব্যবহার কর] বায়। 

অল্লভঞএ্রভ্ড ইহার উৎকৃষ্ট ওউষধধ। উহ। যথাযোগ্য অন্ুপানে “প্রয়োগ.১করিবে। 

ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্ষারক ওঁবধ ও জীণণকারৰ ওবধ ( ভাস্কর লবণাদি ) ব্যবহার করা 

কতখ্য। 
ভক্ষস্ভঞোক্স ফজজ্হোঙগ। 

বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয়কে উরন্তোয় হৃপ্রোগ বলে। জলপঞ্ঘ্র এক পার্থে বা উভয় পার্থেও 

হইতে পারে । এই প্নোগে শ্বাসকষ্ট, কফনির্গম, ওষ্ঠে এবং মুখে নীলবর্ণত।, পাঁদশোথ। 

নাড়ী ক্ষুপ্্, বিষম এবং বেগবুতী, আন্ল ২ মৃত্রনির্গয, শয়নে কষ্টবোধ 'এবং উপবেশনে 
স্থথখ বোধ হয়। | 

এই রোগে যুত্রকারক ও শ্লেম্মনাশক ওবধ প্রয়োগ করিবেশ। ইহাতে!শীতলজল পান, 
৩০-__. 



২৩৪ ফলিত চিক্কিতসাবিধান | 
শশা জা 

সি পিস খিক ০ আর ষ্ 

শৃতল বাছু ৫ সেবন, এবং অতিব্যন্দি ভ্রব্য ভক্ষণ নিবিদ্ধ। জলের পরিবর্তে হু পান 
হিতকর। অত্যন্ত পিপাসায় মুরামাংসীসাধিত ঈবছুষ্ণ জল পান করিবে । প্রজ্াব কম 
হইলে, মৃত্ররুচ্ছ, বা মৃতাাতোক্ত ওবধ দ্বারা প্রজাব করাইবে। প্রত্রাব কম হইলে 
হ্বীতল জল পান করিলে ব। অতিব্যন্দি দ্রব্য তক্ষণ করিলে এই পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্য।র সময় যবক্ষারযুক্ত শ্বেত পুনর্ণবার রস পান করিলে 

এই পীড়ার উপশম হয়। অবস্থান্সারে পূর্বোক্ত *অরুণপ্রভ1, ককপ্রধান হৃদ্রোগের 
ওধধ এবং কাস, শ্বাস ও শোথের ওষধ ইহাতে প্রয়োগ করাষায়। সুশ্রতে এই গীড়ার 
জন্য অন্ত্র চিকিৎস! বিশেষ তাবে লিখিত হইয়াছে । 

এই রোগ হইতে মুক্ত হুয়া ১ ব্সর কাল মধ্যে মৈথুন, পথপর্য্যটন, ব্যায়াম, 
শীতলজল' দিবনিঞ্জা, শোক, ক্রোধ, অন্ন, শাক ও ক্রেদিজ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। 

শতল্বোগ্রহ্হ (অগ্রহ্বাৎতল আা স্পা £ ) 
কাচাকলা, অন্ন লবণ প্রন্ৃতি অভিব্যন্দিদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য. দুষিত জল-তুঙ্দ্রব্য, পচা 

ুর্গান্ধদ্রধ্য এবং মধন্তযান তক্ষণে যকৎ এবং ল্লাহার মাংস বৃদ্ধি হইলে বানু এবং শ্েম্সা 
উপরের অগ্রতাশে এবং বক্ষের নিকবেশে উরোগ্রহ রোগ উত্পাদন করে। ইহা ধাম ব। 

দক্ষিণাং়শ উৎপন হয় না বুকের মধ্যদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই রোগে বুক্ধদেশের 
শিরাপমূহ পাতল! এবং কষ্খবর্ণ ব। পাতবর্ণে প্রতিভাত হগ। ইহার আকুতি রিহ্ব| ব 
কচ্ছপতুঙ্গ্য । জর, অরুঠি, পিগাপা। ও শোধ ইহার উপদ্রব । 

এই রোগ কফবাতঞ্জ । যাবতীয় কফবর্ধক দ্রব্যই ইহার অগ্পঞথ্য এবং কফ নাশক 
ভ্রব্যই পঞ্যয। কফ প্রধন বকৃৎ প্লাহোক্ত চিকিৎসাই ইহার চিকিৎসা । 

স্থান সাধ্য হেহএহ রোগ হুদ্রোশের মবে; লিখিত হইলেও তুল্যনিদান হেতু যক্ৎ 
' প্লাহার সহিত ইহার সাদৃশা অধিক? সুতরাং চিকিৎসাও বং প্রহার স্টার । 

অভ্জ্তা লব্বশ, িভ্রশগাি লৌহ» ব্রহত লোকনাথ সরস 
ঞ্রউন্তি ইহাক্স সমহেোজচ্দ | 

উধাকালে ঘুটের ছ!হ বামুখে: লালা ধার! উর্ধদিকে টানিলে এই পীড়ার উপকার 
হর। | 

শ্লীহ। বা বরুতের দোষে এই ধোগ উৎপন্ন হয় আবার ইহার দোষেও যরুৎ বা ল্লীহা 
বর্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারা পরস্পর দ্ধ বিশিষ্ট এবং এইজন্যই একের 

প্রশমনে অন্যের উপশম হহতে থাকে । এইব্যাধি সচরাচর বাঁলকেই অধিক ষ্ঠ হর। 
যকত ল্লীঙার পথ্যাপধ্যই ইহার পখ্যাপব্য। 



ফলিত চিকিৎসাবিধান.। ২৬৫ 
হৃত্োগেল্স কতিপস্ম সুষ্টিন্ঘোগ ও শুষ্বণ। 

হুগ্ধপাধিত অর্জন ছালের ক্কাথ চিনি সহ পান করিলে. অথব! শ্বশ্নপঞ্চমূলী এবং 
দুধ দ্বার! ক্কাথ গ্রস্তত করিয়! চিনি সহ পান করিলে পৈত্তিক বা! বাত পৈত্বিক হৃত্রোগ 
প্রশমিত হয়। 

স্বত, দুগ্ধ অথবা ইচ্ষুগুড়ের জল সহ অর্জনছাল চুর্ণ সেবন করিলে পৈতিক বা বাত- 
ইপভিক জদোশ নষ্ট হয়| ইহা ফোগবাহী উৎকই উম । 

শি জজ ক লক পালি 

পস্ববুলঠ০ মধু সত লেহন করিলে কাস, হাল, এক), সয়, নস্ঘ ল নক হয়। এই 

দিধগ প্লেঙগাধিক সাদাগে প্রযোগ্)। | 

দশমূলের পাগে আধআনা হেন্ধব এবং জঅ[পধআশ। ববঙ্গার গুক্ষেগ দিয়া পান করিলে 

শ্বাস. কাস, ছড্রোগ ও গুল্সশূল আরোগা হয় । এই খওুঁষধশ্াসে ও শলে লিশেষ উপকারী । 

ইহ! বাতকফাঁধিক আবস্থায় বাবহার্যয। 

গোধুম. অজ্জুনি ছাল প্রত্যেক / ছটাক. ছাগছুদ্ধ /1 (সর, গব্যত্বত অর্দছটাক, 
চিনি /% পোয়া এই সমস্ত দ্রব্য মোহন ভোগের নায় পাক করিনা শীতঙ্গ হইলে উপযুক্ত 
মধু মিশ্রিত করিয়া পরিমিত রূপ প্রত্যহ সেবন করিলে বাতপ্রধান এবং পিক্তপ্রধান 

নানাবিধ হপ্রোগ ও ত্রিদোবজ পুরাতন জদ্রোগ আরোগ্য হস । 

অর্জন ছাল চূর্ণ অথবা গোরুক্ষচাকুলের মূল চূর্ণ অবস্থাতেদে দুপ্ধীদি সহ সেবিত 
হইলে নান'বিধ হঞ্জরোগ প্রশমিত হয় । ্ঃ 

হিজ ছি ছের্শ। 
হিং, বচ, বিটলবণ শুঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী. ব্ুক্তচিতেমুল, যবক্ষার, সচল লবণ, 

কুড় প্রত্যেক সমভাগ,. মারা /* আনা । ইহা ষবক্কাথের সহিত পান করিলে শুল ও 

জদ্রোগ নঈ হয়। এই ওষধ নাতগ্রেক্সাপ্রধান হজ্বোগে ও শুলে এষোজ্য | 

স্পা 

আকনাদি, বচ, যবক্ষার. হরীতকী, অল্বেতস, ভুরালভা, বক্তচিতেমূল, ব্রিকটু, ব্রিফলা। 

শটী. কুড়. তেঁতুল. দ্রািম. মাতুলুক্গমূল প্রত্যেক সমস্তাগ। মাতা /* আনা হইতে %ৎ 

আন। উঞ্জজল সহ সেবা । এই উনধ বাাধিপত্যনীক সুতরাং নানাবিধ জদ্রোগে প্রযুক্ত 

হহতে পারে। ইহা বাভপ্রধান জদ্দোগে বিশেষ কল প্রদ | 

পপত৮ চপ্া । 

মস ৪ হি রানি রি 

ক, 7, ডিক লিপ্ত কদতুহ গোময়াপ্রিতে কানিদ যম অগা 
টি 

লে: ৮ রি রর জি: ইাক্ণশক বালা তিক ৬ 

এপ শে এত শি লা রর সাজ ৪: , 2৮ হুশ শর শপ সুদে ্ মরা বদ 

অস্তমে ভঙ্গ কারা খল হান কার হা হহার তি কত, সতহত জেহন কানন ও চা নু চী রঙ 

ধর্রগ আরোগ্য হম্ব। এই শঙ্গভন্ম দালকদের বরুতে এবং কাস-শ্বাদে ব্যবহৃত হর। 

সপ শ শস্ 



২৩৬ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

ক্রিমিজ হৃত্রোগে কাচ বমন করাইবেনা। ইহাতে বিরেচনার্থ বিড়ঙ্গ এবং 
কুড় মিশ্রিত গোমুত্র পান করাইবে। তদনন্তর বিড়ঙ্গপ্রগাঢ় কাজি পান করাইবে। 

রোগীর পথ্যের নিষিত্ত বিড়ঙ্গসাধিত জলম্বাপা যবের পেয়া্দি প্রস্তুত করিয়া 
পান করিতে দিবে। ক্রিমিরোগোক্ত ন্িড়জ্জাছি ছে? পলাম্পাছিচু পর 

গাল্িভ্ভভ্রানবলেহচ? ভ্রিনস্সিস্যু লগ ভরসা? ব্ীউন্দদ্দন্ন ল্র সন+ ভ্রিহুলা 
ঘ্ত, ল্িড়জ্ শা ত অবস্থা বুঝিয়! প্রয়োগ করিবে । 

ববভলক্ঞগ্তি (বাতপ্রধান হদ্রোগে। ) 

হরীতকী ৫০টী। সচল লবণ /। পোয়া, ঘ্বত /8 সের, জল ১৬ সের। 

জভ্ক্িজ্ভান্মন্পি। 

রসসিন্নৃর, অত্র. রৌপ্য, তাশ্র, স্বর্ণ, হিচ্ুল প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিতেমূলের 
রসে মর্দন করিয়া হাতিশু'ড়ের পাতার রসে ৫ বার ভাবন। দিয় রতি বটী করিবে। 

অস্থপান__ঈষদুষ্চজল। ইহাতে উরস্ভোয়, বক্ষোবাত, হুদ্রোগ এবং নানাবিধ ফুসফুস 
সংক্রান্ত গ আরোগ্য হয়। 
| জললান্) ঘ্রত্ত ( পৈত্তিক হৃদ্রোগে ) 

স্বৃত /৪ সের, কবাথার্থ_ বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, অন ছাল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ 

সের, শেষ ১ সের; কঙ্কার্ব__বষ্টমধু /১ সের. শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের । ইহা! বিশেষ 

ফলপ্রদ । 

চা সঙ্গ 

অআব্রভত প্রভা) 

স্বর্ণ, হীরক, বৈক্রান্ত, বঙ্গ, অভ্র, রস, গন্ধক, প্রত্যেক সমতাগ লৌহ ভন্য সর্বসম। 

অজু্ন ছাল ও যবের কাধে পৃথক ২ ৭ বার ভাবন! দিয়, পৰ্রে ঘুতকুমারীর রসে ও বার 

ভাবন! দিবার পরে পিগাকার করিয়া অ্ুন পত্রে বেষ্টন করতঃ ধান্যের মধ্যে ৩ রাত্রি 
রাখিবে, তৎপর উঠাইয়৷ ২ রতি বটা করিবে । অন্ুপান- অজুবন ছালের কাথ, যব বা 
গোমের ক্াথ, দ্বত, অথবা কাজি । ইহাতে অন্ুপান ভেদে সর্ববিধ হৃত্রোগ আরোগ্য হয়। 

ইহ! হৃপ্রোগের শ্রেষ্ঠ উধধ। ইহাতে ক্রিমিজ হৃপ্রোগ, পুর্বোক্ত আবরণিকাদি হৃদ্রোগ এবং 

ঘক্। আরোগ্য হয়। হৃদ্রোগোক্ত উষধের মধ্যে এই ওঁধধ অতুলনীয় । 

পোক্ষুল দ্য আত । 

ঘত /৪ সের, ক্কাথার্থ-_গোক্ষুর, বেণামূল, মঞ্রিষ্ঠা, বেড়েলা, গাস্তারী ছাল, গন্ধতৃণঃ 
কুশমূল, চাকুলে, পলাশযূল, ক্লষভক্, ( অতাবে বংশলোচন ) শালপাণি প্রত্যেক ১ পল 

জল ১৬ সের, শেষ /8 সের, হুপ্ধ ১৬ সের | কন্ধার্থ'-আল্কুশী বীজ, খবতক, মেদ (অভাবে 

অশ্বগন্ধ।) জীবন্তী, জীরে, শতমূলী, খদ্ধি, ( অতাবে বেড়েল1 ) দ্রাক্ষণ চিনি, যুগ্ডিরী, মৃণাল 

মিলিত /১ সের। এই খত বাত'পৈতিক হৃদ্রোগ, শূল? মুত্রকচ্ছঃ প্রমেহ ও ক্ষয় নাশক। 
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০০০০১ 

সস পিস আত কি বি এ বস আইস সক সড ০ লা 
সি উরস পপ ইস এ উন সিল স্পা সি 

পাশ সরি অভ্র 

জত্াি লঙ্ী। (বাতশ্লৈক্সিক হৃদ্রোগে ) 
শিলাজতু: পারদ, গন্ধক, অত্র, লৌহ, বঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ।* আনা, রৌপ্য 

॥* আনা, রক্তচিতে মূলের কাধে, ভূঙ্গরাজের স্বরসে ও অর্জন ছালের কষায়ে পৃথক ৩ বার 
ভাবন। দির়। ২ রতি নটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অন্ুপান--গোধুমের কাথ। 

ইহাতে নানাবিধ হৃত্রো গ, ফুস্ফুস্গত রোগ, প্রমেহ ও শ্বাস আরোগ্য হয়। ইহা উৎকষ্ট 

হব দম্ভ বা (শ্বাসান্থিত হাত্রোগে )। 

হিরাকস্, সৈষ্ধব ও অভ্র সমতাগ, গোধূম ও অজুনি ছালের কাথে পৃথক্ ২ ভাবনা দিয়! 
৩বুতি বচী করিবে । অন্থপান _যবের ক্কাথ বা ত্বৃতাদ্দির অন্যতম স্সেহ পদার্ঘ। এই 
ওষধ শ্বাসান্বিত হদ্রোগে ব্যবহার করিবে । 

হদল্ন্েম্্রল জঙন। 

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, প্রবাল ও মুক্তী সমভাগ, '্বতকুমারীর রসে মর্চন করিয় ২ 
রতি বটী করিবে । বটিকা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ওধধ দ্বৃত ও অজু ছালের 
কাথসহ সেবনীয়। ইহা অন্ুপানভেদে সর্ববিধ হৃদ্রোগেই ব্যবহার কর! যায়। 

ল্যান্স মী (শ্নৈম্মিক হত্রোগে ) 

পারদ, গন্ধক, উৎকৃষ্ট অন্রতন্য প্রত্যেক সমভাগ, অজুনি ছালের কাথে ২১ বার ভাবন! 

দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অন্থপান-_মধু। ইহাতে ক্রিমিজ এবং ত্রিদোষজ হৃত্রোগও 

আরোগ্য হয়। 

লাগাজজুন্নািজ্র। 

সহ পুটের বজ্তাত্র, অজুন ছালের কাথে ৭ বার ভাবন। দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়। 

লইবে। ২ রতি বটা। অন্গপান-_ মধু ও অজুন ছালের কাথ। ইহাতে কাস, শ্বাসঃ 

ক্ষয়, সর্বপ্রকার হৃদ্রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। 

অসর্জভ্ভনন ঘযতত। (ব্যাধি প্রত্যনীক ) 

অর্ভুন ছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের? শেষ ১৬ সের । কন্ধার্থ _অজুন ছাল /১ সের, ঘ্বৃত 

/« সের। হ্ৃত্রোগে অজু দ্বত প্রসিদ্ধ। ইহা! সর্ববিধ হদ্রোগ নাশক। এই 

উঁধধ পুরাতন হৃপ্রোগেই বিশেষ কার্য্যকারী । 

, স্পিলীজতু প্রসন্সোগ। 

শোধিত শিলাজতু ৩1৪ রতি মাত্রায় অজুনিছালের কাঁথসহ সেবন করিলে হৃঞ্জোগ 

আরোগ্য হয়। ইহা! নানাবিধ অন্ুপানে নানাবিধ কল্পনায় ব্যবহৃত হইতে পারে। 



২৩৮ ফলিত চিকিতসাবিধান। 

| ক্রু শাদ্যক্যত | 

গ্বত /৪ সের, মাহিষদধি /৪ সের. পাকার্থজল -১৬ সের । কন্কার্থ-_ত্রিকট্র, ব্রি্ষল।, 

দ্রাঙ্গা, গান্তারী, পরুষফল, আকনাদি, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শ্বেতবেড়েল', পা'ভবেড়েলামূল, 

মেদ, মহামেদ, ছোটএলাচি, ভূমা-যলকী, আলকুশীবীস্ত. ছেোটএল!চিঃ মে'লকুল, যগ্লিমধু 

শালপাণি, এ জীবক, চাকুলে প্রত্যেত ২ তোলা মধুনহ সেবা । ইহ'তে বাঠগ্রব্ল 

ছকদোগ ভারে গন তয় | ইহা নিদাজললা। বোল তািশয় শণীণ আলস্থাতি হী কসম পাল! 

ইনজন্প। ভাল ( ্াভিইল ঠা ও 

তল * কস. গোর ৮ নসুব জল ৪ লরি আন্ছার্গ টিস্ল উপ 

্পুসনপরন্লাে তিল । 

তৈল /৪ সের. ক্কাথার্থ__পুনর্ণবা. দেব্দারু, বিল্বাদিপঞ্চমূল, রাঙ্গা. যন, বেল শা, 

কুলখকলাই, কুলণ্ডঠ মিলিত ৮৮ সের. জল ৬& সের. শেষ ১৬ সের । এই তৈল 

অকক্ক। ইহ! অভ্যঙ্গে ও পানে বাবহার্যা | 

উরঃক্ষতে যে সকল দ্বত ও গুড়িকা বলব তইগ্রাছে, পিহজাডোগে 9 তন্ুৎ ইসধ 

প্রযোজ্য । চ্যন্রন্ন প্রাস্ণ শ্বাসান্থিত জদোগে ক্যন্ছত হইতে পারে। 

'হদদ্াকললেলহা। 

যজ্জডুমুর. বট, অশ্বখ. অভ্রন_-উহাদের ছাল মিলিত ১ সেন, জল /৮ 

সের। শেষ ৮২ পের, পলাশ ছ'ল পরাভিতক ছাল ও খছির কাষ্ঠ মিশত ./১ প্সবু, 

শেষ পৃর্ববৎ। উভয় ক্াথ মিশাইয়া পুনর্ধার পাকে চাপাইবে। ভাতে তেউঢামুল 

চূর্ণ /॥ সের, ত্রিকটু চূর্ণ মিলিত “॥ সের মিশাইয় পাক কত্রিয়া লেহবৎ হঠলে নামাইবে। 

মাত্র! ॥* তোলা, উষ্ণ্তল সহ দেবা । ইহা সর্ধপ্রকান জদোগ নঠশক | 

জঙ্জেগে আগস্ত্য হাজত, লারা আরাকান দ আটিসিকজ্ছটী 

ভহ্নাল্ম্ম নিশেষ ফল দায়ক । 

হদতেুাগে ও স্গুলে লিল্্েজিন্5 রলজ্যেল নিনক্ষান্য 15 

যদি শুল আহারের পর আরম্ভ হইয়া আহাবীয় প্রলা জীর্ণ হ্টলে ত*মিত হয, তাহ। 

হইলে দেবদারু, কুড়, লোধ, দৈন্ধপ- সচলল বণ, বিড় আম %* আনা মাহ ঘ গরম 

জল সহ পান করিবে। কেহ কেহ বিরেচনার্থ এই ওধধ সহ 5 ডামল চর্ণ প্রভিম বায় 

%* আন মিশ্রিত করয়। ব্যবহ করেন । উহা অপ সমর্পন 1 অন্যগ', "বচন 

হইবার সম্ভবনা! খুন কম। সংশমনার্থ প্রযোঙ্গা হইলে তেউড়ামুশ মিচ্িত করা 
অনাবগ্তক। আহারীঘ দ্রব্য ভীর্ণ হইপে যদি শুল “আস্ত হয়, তবে এবগু তৈপ দ্বার 

ন্েহ বিরেচন কর্তব্য। যদি ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় শুল আস্ত হয, তপে হণা হরণ 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। বং 

্রস্ততত ফল-বিবেচক দ্রন্য দ্বা্া বিরেচন করাইবে। যদি সর্বদাই শূল থাকে তবে 
তে প্রভৃতি মূল-বিরেচন প্রব্য দ্বারা তীক্ষ বিরেচন করাইবে। 

হদতেহাগেল্র পাখ্য | পুরাতন দাদকাণি চাউলের অন্ন, জাঙ্গল মুগপক্ষীর মাংস- 
সং, কুল ও মুগের যুষ. পটোল, উচ্ছে, কচি বেগুন, স্থুপক্ক কম্মাণড, দাড়িম, হরীতকী, 

দ্রাক্ষা, ঘোল. সৈন্ধব । 

অন্পহ্য ।__বেগধারপ, : মৈথুন. ব্যায়াম. রাত্রিজাগরণ. মেবছুগ্ক, ক্েদিভব্য, 
জম, শাক, গুরুতোজন. অঙীর্ণে ভোজন ইত্যাদি । 

অল সুজ ন্রুচ্ছ, চিন্কি-৩লা। ॥ 
একশত সাতটা মন্দ, তন্মপ্যে জদর বাস্ত ও শিরঃ এই তিন্টী প্রধান। হদয়মন্্গত 

চিকিৎসা বল। হইন্র।ছে; অধুনা. বস্তিমন্্রপত মৃত্রকুচ্ছের চিকিৎসা বলা হইবে। এই 
রোগ ৮ ভাগে বিতক্ত | 

লাভপ্রশ্বান্ন সুক্রক্রচ্ছ, চিন্কিতুঙা | 
বস্তিগত ব্যাধি মাত্রেই শিলাঞ্জতু ধিশেব ফলপ্রদ। এইরোগে উপযুক্ত অন্গপানে 

শিলাজতু প্ররেগ করিবে । শিলাঞ্তু প্রমাবকারক- কচ্ছ,, প্রমেহ. মেদঃ ও শ্লেম্মনাশক, 

বলকর এবং ধাতুপোষক। বাতক্চ্ছে, তৈলাতাঙ্গ, ন্নেহপান, উপনাহ ও উত্তরবস্তি 
(পিচকারী) হিশকর। ইহাতে অস্বভাঁদি কমান ও পোক্ষুল্লাছি ক্রা্থ 

হিতকর । 

আসস্পসাভাটি কন্নান্। বথী_ গুলঞ্চ- শুঠ. আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর | 

পোক্ষুল টি জলা । যথ।--গোক্ষুর, সোণাবুফল মজ্জা, কুশমূল.কাশমূল, ছুরালভা, 
পাগরকুচিপাত। ও হরীতকী। ইহাদের কাথে মধু | :সকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে 

হহ।তে মৃত্রকুচ্ছ, ও অশ্মতী আরোগা হয়। শীতল হইনে মধু প্রক্ষেপ্য । 

গোরক্ষচাঞ্চুলের মূলের ক্কাথ পান করিলে 'তকচ্ছ, আরোগ্য হয়। 

এন্লািছ্র্শ। (১ম প্রকার) 

ছেটি এসাচি. পাথবকুচ. শিলাঙ্তু ও পি পুল ইহ।দের চুণ /* এক আনা মাত্রায় সিদ্ধ 

চাউপ ধোয়। গণ সহ সেধ্য। লেহনার্থ ইক্ষুগ্ডও প্রযোজা। 

এলাছিছের্শ ' (২য় একার) 

ছোটএলাচি, পাথরকুচি. শ্লাঞুতু; $পপুপ- কীকুউবা্, সৈদ্ধব, কুক্কুম প্রতোক সমভাগ। 

মা্র। »* আন। সিদ্ধ তঞুল-গজল সহ পান করবে। 

-্-প্রক্াল্, মুত্রক্রচ্ছে,ই পোক্ষুল শ্রেউ ও 'সহোপকাল্ী 



২৪৩ ফলিত চিকিৎসাবিধান 

যবক্ষার ।* সিকি ও চিনি ।* আন! জল সহ পান করিলে বাতজকৃচ্ছ, আরোগ্য হয়। 
মৃত্রাধাতের স্বুবুছন্নাল্ বু5ন্নাল্লন্ক ঘ্যত ইহাতে ব্যবহৃত হয়। 

গোক্কুল্াদ্য ঘত। 

স্বত /৪ সের, গোক্ষুর কাথ /৪ সের, এরও মূলের কাথ /৪ সের, কুশাদি পঞ্চমূলের 

কাথ /৪ সের, শতমূলীর ম্বরস /৪ সের, ভূমিকুম্মাণড স্বরস /8 সের, ইচ্ছুম্বরস /৪ সের। 
এই ঘ্বৃত অক । অন্থপান-_ইচ্ছৃগুর ও দুগ্ধ । 

গুনর্পলাছি স্সিশ্রন্ত। রী 

পুনর্ণবা, এড়গুযূল, শতমূলী, রক্তচন্দন, শ্বেত পুনর্ণবা, বেড়েল৷ মূল, পাথরকুচি, দশমূল, 
কুলখ কলাই ও যব। এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ ১৬ সের, সৈষ্ধবসহ কন মিলিত /১ সের। 

পাকার্থ_স্বত, তৈল, শুকর বসা, তদ্নুক বস! প্রত্যেক /১ সের | এই ন্নেহ পান করিলে 
বেদনাধুক্ত বাত মৃত্রকুচ্ছ, আরোগ্য হয় । 

* এলাছি আগাথ। 

বড় এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু পাথরকুচি, রেগুক গোক্ষুর, বাসক ও এরগুমূল। ইহাদের 
কাথে শিলাজতু /* আন] ও চিনি ॥* তোলা প্রক্ষেপ দিয় পান করিলে অশ্মরী ও মৃত্রকুচ্ছ, 
আরোগ্য হয়। ৃ 

স্ুভ্রপ্রন্বতুক্ক প্রলেপ । যথা_ গোক্ষুর ফল ও মূল এবং কাকুড় বীজ সমভাগে 
লইয়। কাজি দ্বারা পেষণ করতঃ তলপেটে প্রলেপ দিলে যাবতীয় মূত্র রোধ ও মৃত্রকুচ্ছ, 
আরোগ্য হয়। 

পোক্ষ্জ্াদ্য চেহ। 

পোক্ষুর ১০* পল: দশমূল, ৫* পল, পাবাণ তেদী ৮ পল, এরগুমুল ৮ পল? শতমূলী 
১০ পল, পদ্মমূল ২০ পল, অশ্বগন্ধ! ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ছা কয়: তাহাতে 
ঘ্বত /৪ সের, শিলাজুত /২ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। ধঘনীতৃত হইলে, তাহাতে 

তাঁলমূলী, গুল্কা, ভ্রিকটু, ক্রিফলা, ছোট এলাচি, বালা, নাগকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, জৈত্রী 
দারুচিনি, যষ্টিমধু১ বেণামূল, তেউড়ী, রক্তচন্দন, কট্কী, যবক্ষার, সোহাগা, কাকড়াশৃঙ্গী, 
শী, দেবদারু, সীসক, লৌহ ও বঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোল! মিশাইয়! নামাইবে । এই লেহ পান 
করিলে মৃত্রাধাত, মুত্রকচ্ছ,, অশ্বরী, প্রযেহ' শুক্রদোষ, ধাতুক্ষয় ও উষ্ণবাত প্রস্থতি আরোগা 
হয় । মাত্র! ॥* তোলা শীতল জল সহ সেব্য। ইহ! দুষ্ট ফল ওধধ। 

সুষ্টিন্ঘৌগ ।--চিনির সহিত কীকুড়বীজ ও শসার বীজ বাটিয়৷ খাইলে অথব! 
স্থলপক্পপঞ্ররস পান করিলে কিন্ব। স্থলপন্মের ডাটা তিজান জল চিনি সহ পান করিলে 
সর্বপ্রকার মৃত্ররচ্ছ, উপশম হয়। 
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বর্ণ রৌপ্য, মন্দ. লৌহ, শিল্ড, গন্ধক. স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমনাগ, বরুণ ছাঁলের 
রপে মর্দন্ন করিয়া ১ রতি বটী করিবে । ইহার] রকষজ (মৃত্যন্্জ ) এবং বস্তিক্গ 
পীড়ার উপশম হয়। অন্থপান--বরুঞছালের ক্াথ বা গোক্ষুরের কায়। « 

পুশ না কু ননাজন্ত পুনর্ণন্বাবনলেহ। 

নি পুনর্ণব! মুল /১২॥ সের. জল ৩৬৪ সের: শেষ ১৬ সের। শতমূলী, দশমূল, বেডেল!, 

অশ্বগন্ধী, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি. ( ব। ভূমিকুষ্মাগড) গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ 
ও শ্বেতবেড়েল! প্রত্যেক ১০ পল. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পুনর্ণবামূলের কাথে 
মিশাইয়! পুনঃ পাঁক করিবে । তন্মধ্যে দ্বত /৮ সের ও এরগু তৈল /৩দ সের মিশাইবে। 
আসন্ন পাকে-_যষ্টিমধু। শুঠ, দ্রাক্ষা, সৈম্ধব ও পিপুল প্রত্যেক /। পোয়া, যমানী / সের, 
ইক্ষুগুড় /৩% সের মিশাইবে (কেহ২ উক্তদ্রব্য সহ যমক স্নেহ পাক করেন) মাত্রা 
॥০ তালা শীতলজল সহ পান করিবে। ইহান্বারা মৃত্রকচ্ছ, মেঢ, যোনিশূল ও বাতরক্ত 
প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা! মল ভেদক। 

লাম । 

বেড়েলামূল, কুল আঠির শাস. যষ্টিমধু, গোক্ষুর, শতমূলী, মৃণাল. কেশুয়, গোল্ষুর- 

বীজ, দুর্ব1, শালপাণি, ভূমিকুম্মা্ড. অশ্বগন্ধ॥, চাকুলে, গোরক্ষচাকুলে ও স্ুশ্রতোক্ত 

ব্রৎহণীন্বগশ (কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, খষভক, মুগানি? মাঁথাণী? মেদ, 

মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন. পন্নকাষ্ঠ,পুগুরিয়। কাষ্ঠ, খদ্ধি। বৃদ্ধি'দ্রাক্ষাঃ জীবস্তী; 

বষ্টিমধু ) মিলিত /২ সের, দ্বত /৮ সের. ছুগ্ধ ৩২ সের, গুড় ১২ সের। প্রথমে ৩২ সের 

দুম, ৬৪ সের জল, গুড় ও দ্রব্যগুলি পাক করিবে এবং ৬৪ সের থাকিতে নামাইয় ছাকিয়। 

লইবে। এই কাথজলসহ এবং উক্ত ককদ্রব্য সহ স্বত পাক করিবে । মাত্রা ॥” তোলা 

কিঞ্চিৎ মধু ও /” পোয়। ছুপ্ধ সহ পন করিবে । ইহা বাতমৃত্ররুচ্ছ, নাশক ও 

রসায়ন । 

ভ্রক্রচচ্ভ । শুল্ক শ্রস্ন | (বাতকচ্ছে,) 

পারদ. গন্ধক. স্বর্ণ, বৈক্রান্ত (দগ্গহীরক অভাবে --বরাটভন্স) প্রতোক সযভাগ, চাগডালী 

এবং রাক্ষসীর রসে ২ প্রহর মর্দন করিট্টা গোলাকার এবং শুষ্ক করিয়। খুঁটের আগুনে 

১ দ্দিন মহাপ্রটে পাক করিবে । মাত্রা ২ রৃতি। অন্ুপান- মধু 
৩১. 
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তাজক্ষেস্জ জঙ্ন। 

পখরদ, গন্ধক, লৌহ, অন, বঙ্গ, ছুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী প্রত্যেক 

সমভাগ। কুম্মাণ্ডের জলে, তৃণ পঞ্চমূলের কাধে, গোক্ষুরের কাধে পৃথক২ ভাবন। দিয়া 

২রতি বটা করিবে। মধুদ্বারা মর্দন করিয়া সেব্য। ওষধ সেবনাস্তে পক যজ্জডুণুর 
ফলচুর্ণ /০ আনা মধুদ্বার। লেহন করিবে । 

গণ্য--ছাগ দুগ্ধ, চিনি, ইক্ষুরস প্রভৃতি । ইহাতে বাতবর্ধক যাবতীয় দ্রব্য 

অপধ্য। রর 
পিশুভজ মুত্রক্রদ্ঞ্, চিনি সন] 

ইহাতে সেক, অবগাহন, শ্রীতল প্রলেপ, সশর্করমন্ত, উত্তর'বস্তি, দুপ্চবিকৃতি, ্রীক্ষ) 

ভূমিকুম্মাগড রস. ইক্ষুরস ও ঘ্বৃত প্রভৃতি হিতকর । 
ভ্ঞশ। পর্ধওস্ুলেজ কুন্সান্্র পান করিলে পিতজরুচ্ছ,। আরোগ্য হয়। 

এই কথায়দ্বার| উত্তরবস্তি দেওয়ার বিধান আছে। তাহাতে বস্তি স্বিশুদ্ধ হয়। 

স্পতন্মুলা দি কআাম্। 

শতমূলী, কুশমূল: কাশমুল' গোক্ষুর, ভূমিকুষ্সা ও? শালিমূল- ইন্ুমূল ও কেশ্র ইহাদের 
রাথে মধু ।* সিকিও চিনি ।* সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান কৰিলে, পিজক্চ্ছ, আরোগা হয়। 

হন্িভতক্্যাি । (কোষ্ঠ বদ্ধত। থাকিলে ) 

হরীতকী, গোক্ষুর, শোণালুফল মজ্জা, পাথরকুচি ও ছুরালত।, ইহাদের কাথে ॥* তোলা 

মধু মিশাইয়! ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিলে দাহ এবং বেদনাযুক্তমুত্রকুচ্ছু, নষ্ট হয়। 

ম্ুষ্িন্ঘোগ। ঘথা।_-গুড় ও আমলকী সমভাগ শীতলজল সহ কিন্বা কাকুড়বীজ, 
যিমধু ও দারুহরিদ্রা। প্রত্যেক চুর্ণ সমভাগ. /* আন মাত্রায় তঙুলোদক সহ. অথবা 
কেবল দারুহবিদ্রার চুর্ণ /* আন মাত্রায় আমলকীরস (অভাবে আমলকী ভিজান 
জল ) ও মধুসহ পান করিলে পিশুজমৃত্ররুচ্ছ, আরোগ্য হয়। 

স্পতাললী আত । 
দ্বত /৪ সের। কক্ধার্থ__শতমুলী, কুশমূল, কাশমূল, গোক্ষুর, ভূমি৫ম্মাও, ইচ্ষুমূল. 

আমলকী মিলিত /১ সের. হুদ্ধ ১৬ সের, জল ১৬ সের। হুদ্ধ 'ও চিনি অন্পান 
॥*« তোল মাত্রায় সেবনীয় । 

ভ্রিনেত্রার্খা লরহন। 
বঙ্গ, পারদ ও গন্ধক সমতাগ, ছুর্বা. বঙ্লিমধু গোক্ষুর ও শিমুল মূলের রসে লৌহপাত্রে 

মর্দন করিয়া গোলক করিবে এবং শুষ্ক করত: মুঁধাবদ্ধ করিয়! গঙ্জপুটে পাক করিবে। 
পরে মিলিত এ সমস্ত দ্রন্যেপ কাথে তাবশ! দিয়া» রতি বটী করিবে । অন্কপান-_ 
এ সকল দ্রব্যের ক্বাথ। প্রাতঃক।লে গুশাতল জল পান করিবে। 
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বল্পশান্য লৌহ। 

বরুণ ছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, 
চাঁকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, জল দ্বারা মাড়িয়া %* আনা বটী 
করিবে। শীতল জল বা অন্ান্ঠ মৃত্রকারক দ্রব্যের রস বা কাথ সহ সেব্য। এই গঁধধ 
আমাদের মনোনীত নহে। ইহা মৃত্ররোধ 'ও অশ্মরী নাশক বলিয়া লিখিত আছে। 

ব্রহণ্ শ্রীত্র্যাছি কম্মান্__আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড কুশমূল, 
গোক্ষুর, কৃষ্েক্ুমূল ও হরীতকী। ইহার কাথে ॥* তোলা চিনি মিশাইয়। পান করিবে । 
ইহা অতিশয় মুত্রকারক। 

নিয়লিখিত কাথপহ ক্বর্শত্নিল্দুত্র ২ রতি করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ 
হগ়। যথ।-_ভূমিকুল্সাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টমধু ও নাগকেশর। ইহাদের কাথে মধু ॥* তোল 

প্রক্ষেপ দিনা পান করিলেও ফললাভ হর। পূর্বোক্ত 2পাক্ষ্ল্লাি লেহও ইহাতে 
প্রয়োগ করিবে । যুত্রাধাতে এবং অশ্মরীতে বক্ষ্যমাণ ওধধ অবস্থাতেদে মুত্ররুচ্ছে ও 

প্রযুক্ত হইতে পারে। 

ইহাতে যাবতীয় পিত্তবর্ধক দ্রব্য অগধ্য । 

সম্প্রন্ান মুত্রক্রন্ভ।ছিন্কিত স!। 

মধু ও কদলীষুলের রসের সহিত ছোটএলাচি চূর্ণ ৩ রতি মাত্রায় পান করিলে 
কফরুচ্ছ, নষ্ট হয়। 

ঘোলসহ শালিঞ্শাক বীজ চূর্ণ / আনা মাত্রায়, তঙুলোদক, পাথরকুচির পাতার 
রস অথবা গোক্ষুর কাথ সহ নিিজ্রক্্ন ন্যোগ ৩ রতি মাত্রায় কিন্বা গোক্ষুর ও শু ঠের 

কাধ পান করিলে কফকৃচ্ছ, আরোগ্য হয়। নিল ন্মোগ সর্বপ্রকার যুক্রকচ্ছ 
ও মুত্রাঘাতে অন্ুপান তেরে ব্যবহৃত হইতে পারে । 

ভিভ্ঞন্ম সোপ । 

স্র্ণসিন্দুর ১ তোলা ও প্রবাল ১ তোল! । মাজা ৩ রতি। কেহ২ ্ব্ণসিন্দুর স্থানে 

রসসিন্দুর ব্যবহার করেন । 

এলাছি রগ থ । 

এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু. গ্রাণরকু্. রেণুক' গোচ্ষুর, বাসকও এরগুমুল। ইহাদের 

কাগে শিল।্ঙ় ৩ রতি ও চিনি।”" আনা পক্ষেপ দিয়। পান করিলে কফকুচ্ছ, ও অশারা 
আরোগ্য হয়। 



২৪৪ ফলিত চিকিইসাবিধান। | 

এলাক্ষীল্ল | 

হুপ্ধ /% পোর়।, স্বৃত॥ৎ তোলা, শোধিত হিং চুর্ণ ১ রতি, ছোট এলাচি চূর্ন ৩৪ রাত 
একত্র মিশইর| পান করিবে । ইহাতে কফকচ্ছ মেহ, গপসর্্গক মেহ, মুত্র ও শুক্র 
দোষ প্রশমিত হয়। 

ভ্রিক্লাছি গুগ২গুল্লু। 

ভ্িকটু, ব্রিকপ।, মুত।, গুগ্গুরু, ্বর্নমাক্ষিক প্রতে/ক সমভাগ, জলে মর্দন করিয়া ৪1৫ 
রতি বনী কারবে। অন্পান-_গাক্ষুরের কার । কেহং ন্বর্বমাক্ষিক হানে মধু প্রয়োগ 
করেন কিন্ত তাহ। সমীচীন বলিয়। মনে হয় না । ইহাতে প্রমেহ, প্রদর, মুত্রকচ্ছ, মৃত্রাঘাত 

ও অশ্মরী আরোগ্য হয়। 

পূর্বোক্ত পোক্ষুল্র দ্য লেহ» এলাদি চ্র্ত ও সবর্ধততাভভ্রাবটী 
ককফন্ছে, প্ররোগ কর! যায়। মারিত-পুটিত মৌ ৫ রূতি লৌহ পাত্রে মধুদ্বার! 
মদ্দন করিয়া ৩ দিন লেহন করিলে কফক্চ্ছ, নষ্ট হয়। কণ্টকারীর স্বরস মধুসহ পান 
করিলেও ফল লাভ হয়। 

আাল্রসাস্ছি ম্যোগ। 

সারসান্ধি, ইন্দীবর বীজের শীস, গোক্ষুর, ত্রিকটু, ছোট এলাচি প্রত্যেক সমভাগ, 
মাত্রা । সিকি। মধু দ্বার! মাড়িয়। গোমুত্র সহ সেবন বিধি । কেহ২ ছোট এলাচি স্থানে 

বিড়ঙ্গ ও ইন্দীবর বীজ স্থানে কুলের বীজ প্রদান করেন। 
অবস্থ/বিশেষে পোবের আবকারক ওশধ সবুহ ইহাতে প্রপ্ধেেগ করিবে । তাহাতে 

বস্তির এবং 'লিগের শোধও প্রশমিত হইবে। শিলাজতু ঘটিত পশুর্ভচ দ্র ললঙ 
কফজ কৃচ্ছে,, তৃণপঞ্চমূলের কষায় সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। এইরোগে 
কফবর্ধক দ্রব্য অঅপখ্য। 

অভি।তজ মৃত্ররুচ্ছে, বাতঙ্গ মৃত্রকুচ্ছের ন্তার চিকিৎসা কল্িবে। বাতব্যাধির 

নাল্রান্রশ তলা বন্তিদেণে মালিশ কবিধ! যবক্ষ(র ঘটিত মৃত্রকারক শষ" 

পান করিলে অভিঘাতঞ্জ কচ্ছ, আবেগ্য হয়। 
পুরীষঞ্জ মৃত্রাঘাতে বামুনাণক ৭. বিবেচক চর্ণ প্রয়োগ, লিল্ছুগড 0 লদাচ্্ল্র 

অভ্ডা্ষ ও বন্থিক্রিয়া হিতকর। ইহাতেও বাতজ মৃত্রকচ্ছের চিকিৎসা করিবে। 

পেটে আধঞ্মান ব। বেদন।হইলে শভ্ডাচ্ষলল লশ, বজ্ক্ষার প্রভৃতি বধ প্রয়োগ 
করিবে । ইহাতে বিরেচক উধধ বিশেষ উপকারী । গোচ্ছুর বীজের কাথে ঘবক্ষার ৮০ 

_আন। প্রক্ষেপ দিয়। পান করিলে পুরীষজ রুচ্ছ, আরোগ্য হয়। 
অশ্মরী ও শর্কল! জনিত মুত্রকুচ্ছে, বাতজ ও কফঙ্গ মুত্রকচ্ছের চিকিৎস! করিবে । 

অশারী ও শর্করা নিবারক উমধ ইহার সাহা | পাথর কুচির কাথ পান করিলে অশ্বারী্ 

মৃত্ররুচ্ছ. আরোগ্য হয়। | 



ফলিত চিকিতসাবিধান। ২8৫ 

গোক্কুল্লাচি আগা । 
গোক্ষুর, শোণালুফল মজ্জা, কুশমূল, কাশমূল, দুবালভা, পাথরকুচিপাতা ও হরীতকী 

ইহাদের কাথে ॥* তোলা মধু মিশাইয়া পান করিলে অশ্মরী ও শর্করাজমুত্রকচ্ছ, 
আরোগ্য হয়। 

রক্তজমৃত্রকচ্ছে, পিতজমৃত্রকুচ্ছে,র ন্যায় চিকিৎস1 করিবে । 
শুক্রনিবদ্ধজনিত মৃত্ররুচ্ছে, শিলাজতু মধু সহ লেহন করিবে । অশ্মরী ও মৃত্রাত্মগের 

গধধ ইহাতে প্রযোজ্য । 

অব্প স্যজ্জান্মাভ্ভ চিন্কিৎু তলা £ 
যুত্রগত-ব্যাধিসাধন্ট্য হেতু মৃত্রকচ্ছের অনন্তর মুত্রাঘাত চিকিৎসা কথিত হইয় 

থান্ডে। এই ব্যাধি অত্যন্ত বাতপ্রধান এবং মুত্রাশয়স্থিত কুপিত বায়ুই ব্যাধির প্রধান 

হেতু । যাহাতে বস্তিদেশছথ বায়ুর অন্ুলোমন হয় ইহাতে তাহা অবগ্ঠ কর্তব্য। ইহাতে 
তৈলাভ্যঙ্গ বিশেষ উপকারী । মৃত্রাধাতে, মৃত্রবন্ধত1 অধিক-_কৃচ্ছূ,ত্ব কম. মুত্রচ্ছে, কচ্চ্ ্ব 
অধিক-_মৃত্র বিবন্ধতা কম। ইহার চিকিৎসা প্রায় সমান। এই ব্যাধি ত্রঞ্জাদশ 
প্রকার । 

ইহাতে উত্তর বন্তি, বস্তি ও ্িপ্ধ বিরেচন হিতকর | অবস্থাবিশেষে বাতজ মুত্রকুচ্ছে,র 
উধধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। মৃত্রপ্রবর্তক অথচ বায়ুনাশক সমস্ত ক্রিয়াই ইহাতে 
হিতকর। 

অশ্মরীর: ীল্লতল্াছিগর্পেক্র কাথ সহ শিলাজডু পান করিলে মৃত্রাাত 
আরোগ্য হয়। গোয়ালিয়ালতামূল. ঘ্বত, তৈল ও ঘোল সহ পান করিলে মুত্রসংঘাত 
ভিন্ন হইয়৷ প্রজাব হয়। জলঘারা! অশোকবীজ এবং থোলদ্বারা রুদ্রজট। ( শিবজটট ) 
মূল বাটিয়! ঘোল সহ পান করিলে মৃত্রাঘক্ত ও অশ্মরী আরোগ্য হয় । 

লিঙ্গের বন্ধে, কোমল দুর্বাকাগড দ্বারা কপূর রজঃ প্রবেশ করাইয়৷ দিলে আশু প্রত্রাব 
হইয়। পাকে । তেলাবুচার মুল কাজি দ্বারা বাটি বস্তি এনং নাভিদেশে প্রলেপ দিলে 

মৃত্রবিবন্ধত1 নষ্ট হয়। কীছি এবং সৈন্ধব অনুপানে ্বর্ণসিদ্দুর পান করিলে মৃত্রাঘাত 

আরোগ] হয়। ৪ তোল। কুম্মাণ্ড রসে ।” আনা যবক্ষার ও %* আনা পুরাতন ইচ্ষুতুড় 
প্রক্ষেপ দিয় পান করিলে মুত্রাধাত. শর ও অশ্মরীর শাস্তি হয়। 

শ্শিলাজতু সোল 

দশমূলেন কাথে শিলাজতু ও দিম প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে বাত কুগুলিক, বাতবস্তি 

ও অস্্ালা আরোগ্য হয়। বস্তিদেশে মাল্লাস্্রশ ততিলাছিল্প অত্যঙ্গ বিশেষ 

উপকারী । " 



২৪৬ ফলিত চিকিৎুসাবিধান। 

হ্ধাস্যগোক্কুল আভি। 

ধনে ও গোক্ষুর এই উভয়ের কাথ ও কন্ধ দ্বার! যথারীতি ঘ্বত পাক করিক্ক| পান করিলে 

মুজাঘাত এবং মূত্র ও শুত্রদোষ আরোগ্য হয়। 

উ্শীল্রাদ্য তল । 
তৈল /৪ সের. কাথার্থ -.ফল-পন্র-মূল সহিত গোক্ষুর ১২॥ সের. জল ৬৪ সের, শেষ 

৯৬ সের, বেণামূল ১২॥ সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের, ঘোল /৪ সের? কক্ার্থ__ 

বেণামূল, তগরপাছৃকা, কুড়, যষ্টিমধূ রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পদ্মকান্ঠ, 
উৎপল, অনন্তমূলগ, বেড়েল! অশ্বগন্ধী, দশমূল শতমূলী, ভূমিকুম্মাগু কাকোলী, 'গুলঞ্চ, গোরক্ষ- 

চাকুলে, গোক্ষুর, শুল্ফা, শ্বেত বেড়েলামূল ও মৌরী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল 
বস্তিদেশে মালিশ করিলে মৃত্রাধাত, অশ্মরী ও যুত্ররচ্ছ, আরোগ্া হয়। ইহা বাতপিত্ত 
নাশক । 

কুহু আনম মুন্না হ্ ছ.ন্। 

স্বত./৮ সের, এরও তৈল /8 সের, গুড় /৩৮ সের, ক্কাথার্থ__পুনর্ণৰ। ১০* পল, 

দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর. শালপাণি, গোরক্ষ চাকুলে, 

গুলঞ্চ, শ্বেতবেড়েলামূল প্রত্যেক ১ পল, হুল ২ দ্রোণ, শেষ ৩২ সের । বক্কার্থ যষ্টিমধু, 
আদা, দ্রাক্ষা, সৈদ্ধব. পিপুল প্রত্যেক ২ পল. যমনী /॥ সের। এই ত্বত-_মৃত্রাঘাত, 
ূত্রকচ্ছ,, মেড, শুল, যোনিশ্ল. কোটিস্তত্ত ও -মলকাঠিন্টে প্রযোজা। ইহাতে অশ্মরীর 
ক্ুভীদ্য তল? লীন তজ্ীদ্য তিল” ক্পুভপ্ীক্ম,ত ও ন্ুলম্াদ্য 
ভঘ.-ন্ত এবং বাতব্যাধির ক্িজ্ত্াক্মন্িি চ্তুন্ম, প্রস্ততি উপকারী । মুত্রকুচ্ছের 
রসঘটিত গুঁধধ অবস্থাবিশেষে ইহাতে প্রয়োগ করিবে । ইহাতে বাঁতবর্ধক. ধারক ও 
গুরুপাক দ্রব্য অআগস্সখ্য । 

অ্রীল্লা ভিল্কি শুলা £ 
ইহাতে কুপিত বায়ু কর্তৃক মুতাশয় ও 'গুদনাড়ী স্ফীত ও বদ্ধ হইয়। গ্রস্থি উৎপাদন 

করে। অষ্টালায় পূর্বোক্ত শিলাজ্তুযোগ প্রয়োগ করিবে । ইহাতে লজ্ম্ষণল্র চিনির 
জল বা কাজি সহ সেবন কৰিলে বিশেষ ছপকারু হয়। -বস্তিদেশে নাজাম্মশ 

তল ও উম্পীল্রারি তিল মর্দন, এবং ল্লহ-্ লান্ ক্িস্ভান্সন্ি। 

প্রভৃতি মধ সেবন হিতকব। ইহাতেও অবস্থানিশেষে মুগ্রককচ্ছের গধধ প্রয়োগ 

করিবে । যদি উপরি লিখিত ক্রেয। দ্বার! মুগ্রমল নিঃসরণ ন। হয়. তবে উত্তর বস্তি, 

বস্তি এবং স্নিগ্ধ বিরেচন কিয়! দ্বার] নিঃস।রিত করিবে । বস্তিদেশে তীৰ বেদনা থাকিলে, 

সৈষ্ধন লবণ কীজিতে গুলিয়া গরম করতঃ তদার। বৌতপ ন্ষেদ দিবে। দৈন্ধব লবণের 

পি বিশেষ হিতকর | শতমুলী, পাথনকুচি প্রভৃতি মৃত্রকারক দ্রব্যের রস সহ ৪ষধ 

সেবন করিবে । 
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ম্বাকভলত্ি চিস্ল্কি--তলা £ 
মুত্র বেগ ধারণ জন্য ইহাতে একেবারেই মৃত্রসংরোধ হয়। ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক । 

ইহার চিকিৎস! অষ্টীলার ন্যায় । ইহাতে বান্ প্রলেপ,তৈল মর্দন, মৃছুম্বেদ প্রভৃতি হিতকর। 
সৈদ্ধবলবণ কাজিতে গুলিয়! বস্তিদেশে তাহার পটি লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। 
সোরা এবং গেঁদ ফুলের পাতা কাহ্ছি, সহ পেষণ করিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিলে মৃত্ররোধ 
নষ্ট হয়। সৈন্ধব, ব্রিফল। ও কাকুড়বীজ সমভাগে চূর্ণ করিয়৷ /* আনা মাত্রায় উষ্ণ জল 

সহ গ্রীন করিলে মৃত্র নিঃসরণ হয়। বান্ধ প্রয়োগে প্রত্রাব ন' হইলে তভাল্রক্স্ 
প্রভৃতি ওধধ শতমুলীর রস প্রভৃতি সহ ব্যবহার করিবে। 

ভ্যুঞ্া 1ভ্ডীভ্ড ছেিডিশুহলা 
দীর্ঘকাল মৃত্তবেগ ধারণ করিলে প্রত্াব সত্বর হয় না৷ অথব। ধীরে ধীরে হইলে তাহাকে 

মুত্রাতীত বলে। 

শিলাজতু-_চিনি ও কপুর সংযুক্ত করিয়। লেহন করিলে মৃত্রাতীত ও মৃত্রজঠর আরোগ্য 

হয়। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন বা কষ্ট দায়ক নহে। কিন্তু উপেক্ষিত হইলে কালাস্তরে 

ইহ1 হইতে অন্তান্য যুত্রাথাত উৎপন্ন হইতে পারে বিধায় সাবধান হওয়া কর্তব্য। 

ইহাতে বেগ ধারণ একেবারে নিষিদ্ধ। বাতকুগুলিকার প্রত্রাবকারক ওধধ সমূহ 

ইহাতে যখাযোগ্য ব্যবহার করিবে। মৃত্রোৎসঙ্গের চিকিৎস। ও এই চিকিৎসার অনুরুপ | 

স্যত্ডত্দভল্ল চিস্ন্কি-কলা ॥ 
মৃত্ের বেগ রক্ষা করিলে অপান বায়ু ছুষ্ট হইয়া উদ্রকে পরিপূর্ণ করতঃ নাতির 

নিয়দেশে তীব্র যাতনা উপস্থিত করে। 

ইহার চিকিৎস! বাতবস্তির তুল্য। মুক্রাতীতের শিলাভতু যোগ ইহাতে প্রয়োগ 

করিবে। বেগরোধ হেতু এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় স্থৃতরাং ইহাতে বেগধারণ একেবারে 

নিধিদ্ধ। মৃত্রীঘাত মাত্রেই কমলা লেবুর রস, এবং কাগজিলেবুর রস মিশ্রিত মিশ্রির পানক 

অতীব হিতকর । 

সুত্রস্ষল্ল ভিল্কিশ-শুলা ॥ 

এই রোগ বাতপিতুজ দাহ ও বেদনা যুক্ত । ইহাতে বস্তিদেশে উল্ীীল্রা্ি 

কলেজ অভ্যঙ্গ করিয়। নাভিদেশ পর্য্স্ত শীতল জলে ডুবাইয়া 

রাখিবে। শ্বেতচন্দনথব। চিনিযুক্ত করিয়া তুলোদক সহ পান. করিবে । শৃতশীতল 

দুগ্ধ সহ অন্ন তোজন করিবৈ। *পিত্তস্ স্ুণীতল যাবতীয় ক্রিয়াই ইহাতে হিতকর। 

মণল, মিশ্রির জণ, শতমুলীর এস, পেদানারস, কিস্মিস্ প্রতি স্তুপখ্য। ইহাতে 

ভ্জ্রালহু স্ব ও নিকলী জ্ুত বিশেষ উপকারী । 
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ভভ্রালহ আশ | 

স্বত /৪ সের. কাথার্থ_ আকনাদি,পারুলছান্স, শ্বেত পুনর্ণবা. রক্ত পুনর্ণবা, ভূমিকুক্ষ গু, 
কুশযুল, কাশমূল,ইক্ষুমূল- গোক্ষুর, পাষাণভেদী. বারাহীকন্দ (অভাবে ভূমিকুম্মা্ড) শালিমূল, 
শরযুল, তল্লাতক (অভাবে_ রক্তচন্দন) শিরীষ মূলের ছান্স মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সেব, 
শেষ ১৬ সের । কন্কার্থ__শিলাজতু, বষ্টিষধু; নীলোৎ্পল: কাকোলী, শসার বীজ, কুম্মাগড ও 
কাঁকুড় বীজ মিলিত /১ সেত্র । ইহাতে মৃদ্তক্ষয় ও উষ্ণকবাত আরোগ্য হয়। 

শিলেন্লী আম. । ্ 

ত্বত /৪ সের, ক্বাধার্থ_ুমিকুম্মা্ ব।সক, যু'ই মূল, টাবালেবুর মূল, গন্ধতৃণ, 

পাষাণ ভ্েদী, কম্ত,রী. আকন্দমূল ( অথবা বকুল) গজপিপুল, চিতামূল. পুনর্ণবা, 
বচ. রাঙ্না, বেড়েল!, গোরক্ষচাকুলে, কেশুর, মুণাল, পাণিফল, ভুম্যামলকী, শালপর্ণ্যাদ্ি- 

পঞ্চমূত ও তৃণপঞ্চমূল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শতমূলীরস /৪ সের 
আমলকীর স্বরস /৪ সের. দুগ্ধ /৮ সের। কন্ধার্থ--বষ্টিমধু, পিপুল, ড্রাক্ষা, গান্তারী, 
পক্ষুষফল, ছোট এলাচি, ছুরালভা, বরেণুক, কুস্কুম. নাগকেশর এবং জীবনীয়াষ্টক প্রত্যেক 
২ তোলা। অন্পান--টিনি ও ছুদ্ধ। ইভাতে মুল্পক্ষয়,। উষ্ণবাত এবং যাবতীয় 

পাপ্রধান মুন্জাঘাত আরোগ্য হয়। ইহা যোমিদোষ, শুক্রদোষ ও রজোদোষেও ফলপ্রদ । 

ইতি শতমূলীর রস সহ ভ্রহগুলাত ক্িজ্তান্মনি বিশেষ উপকারী । 
ফুঘ্াধাত ও মৃত্রকচ্ছে র যুত্রকারক শীতল যোগ সবল্ষমা ইহাতে প্রয়োগ করিবে । 
শম্ওলাতি ভিন্কিু না ও এই ব্যাধির অনুরূপ _কোনও ভেদনাই। 

সুভ ওপশ্ছি চিজন্ফি-৩লা। ॥ 
অস্তবন্তি মুখে গুড়কাকার সংহতরক্তই মুত্রগ্রস্থি। তন্ত্রান্তরে ইহাকে রক্তগ্রন্থি বলে। 

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। ইহার চিকিৎসা! পিতজঅশ্মরীর স্তায়। ইহাতে অশ্রীর 
লল্প্। আ.ভ্ ও কুুপ্শান্য হয,ত বিশেষ ফল প্রদ। রসসিন্দুরযুক্ত বজ্জন্কান্ 

কীজি সহ পান এবং রক্তগুল্মের যথাযোগ্য ওবধ ইহাতেও কল্পনা করিবে । মুত্রকচ্ছে,র 

পোক্ষুল্লাদ্যবলেহ ও ভশীলাছি ততিতেল্ল অত্যঙ্গ প্রয়োগে ফললাভ 
হইবার সম্ভাবন।। নিশাদল, সোরা, বজ্বক্ষার। কা সৈন্ধবের পটি বন্তিদেশে ধারণ 
করিলে উপকার হয়। ইছাতে আগ্নের দ্রব্য সেবন এবং আগ্েয় ক্রিয়া ন্নিন্অিদ্। 

যু তল ঢি্কি- লা £ 
মুরবেগ অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্রবায়ু কর্বৃকণস্কান চু!ত হইয়! উদ্ধগামী হয়। 

ইহাতে শুক্র দোনিত হয়, সুতরাং শুক্রদোষ নাশক ওুধধ ব্যবহার করা কর্তব্য । 

পৃর্ষোক্ক হকার আনন ইহার নহৌষধ | 
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চিত্রক্ষাদ্য জ্য.তি। (শুক্রদোষ, যোনিদোষ ও মৃত্রদে।ষ নাশক । ) 
দ্বত ১৬ সের, কন্কার্থ-__চিতেমুল, অনন্তমূগ, বেড়েলা, তগরপাছুকা', ড্রাক্ষা, রাখালমশসা, 

পিপুল, চিত্রকলা, ( রাখালশসাভেদ অভাবে_ রাখাল শসা) যষ্টিমধু, আমলকী 
প্রত্যেক ২ তোলা, পাকার্থ-_জল ৬৪ সের, ছুগ্ধ ৬৪ সের, মাত্রা ॥* তোলা । অন্ুপান__ 

বংশলোচনচুর্ণ /* আনা, চিনি /* আনা ও দুগ্ধ /% পোয়া । ইহাতে বাতরেতঃ, পিভতরেতঃ, 
নে্সরেতঃ রক্তরেতঃ গ্রন্থিরেতঃ. শুক্রদোধ, যোনিদোষ, যৃত্র্দৌব, প্রদর ও মুত্রশুক্র 
| আরোগ্য হয়। ইহা! জীবনীর, বৃষ্য ও গর্প্রদদ । মৈধুনা ধিক্য হেতু জ্ত্রীগমনের পর যাহ।দের 
[নিঙ্ত্বার হইতে রক্তআাব হয় তাহাপা মৈথুন ত/গ করিয়া! জীবনার ও বৃংহনীয় এই স্বত 
পান করিবে । নিিচ্গীভীশী হয. এই অবস্থার ফলপ্রদ। 

এইরোগে প্পুর্পচ্ত্ত্র লবন ও হনর্বত্তাভ্ভজ্রা লা প্রয়োগ করিবে 

ইহাতে শ্বেত চন্দনের ককাথ চিনি সহ পান কারলে উপকার হর। 
এই রোগে স্ত্রীগমন, বেগধারণ--বিশেবতঃ মুত্রবেগ হইলে স্ত্রাগমন অতাব দুষণীয়। 

স্যুভ্নভ্নাদ চিস্ম্কি- তলা £ 
যদি পিত্ত বা কফ অথবা 1পত্ত ও কফ বায়ু কতক গাঢ় হয় তবে নান। বর্ণের ঘন যুত্র 
1গ্ত কট ও দাহ সহকারে অল্প পারষাণে নিগত হইতে থাকে। 

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। এহ ব্যাধি ঞিদদোবঞজ হইলেও [পশ্ড ও হ্লেক্সার অংশই 

ক লক্ষিত হয়। মুত্রকে তরলাভূত কারর। দোৰ প্রশমন কর[ই হহার চিকতসা। 

রোগে আপ্নের দ্রব্য বা আগ্রেন্ন ওধব, গাঢ়--অথবা কঠিন দ্রব্য সেবন একে বাগে 

ইহাতে ব্রহত্র োক্ষুল্লাদি লেনহ প্রমেহের ম্ুপ্পাি €লেহ ও শ্েহ- 
৪শ।শুন্ক ল্বভন হিতকর। 

গোক্ষুর ও শতমুণার কবায়__শ্বেত»ন্দন- গোক্ষুর ও শঙমুপার কাখ-বেনামুলঃ €গ।ক্ষুর, 

ঈপাত ও শ্বেতচন্দন_-ইহদের কবার পান কারবে। 

ইহদ্বাতছচিজ্ডান্পাশি। বা »শ১জর্থিনভ্ উক্ত কাথ সহ পান কারণে এবং 

াল্লাি বিকল বান্তদেশে মা।লশ করণে ফপলাশ হর। মুত্রঞ্চ্ছের রস 
ত ওষধ ইহাতে যথাযোগ্য ব্যবহার কারবে। 

ন্বিস্ ন্ব্িছ্যাত ভিকন্কি-ুভলা। & 
ইহাতে কোষ্ঠ বন্ধ হইয়। বিষ্ট। উদ্ধগামী! হইয়া থাকে এবং ম্লাশয় স্তম্িত হয়। 

রোগ উর্ধগত বায়ুর কার্ধ্য। স্মুতগাং বায়ুকে অধোগত করাই ইহার চিকিৎস1। বাঘ 

পোষনার্থ উদাবর্ত কথিত ওধধ সকণ বথাযোগ্য প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠ শুদ্ধির 
৬ শ২২--- 
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নিমিত চ্তজ্ভী হল্ীত বট, হলীাতিন্কী এখঞ্ড ্রসৃতি ব্যবহার করিবে। বায়ুর 
অন্থলোমনার্থ তলপেটে, মাথায় এবং পেটে সালানসশ তৈল বা ডল্মাহণাচে 
তলে মালিশ করিবে । ছিলম্ভান্মনশি চতুম্ুত্খ, ভহও ল্বাত 
চিল্ভান্ননি বাক্ভাস্ল্প লন্বশ। এবং কাজি সহ জারা প্রভৃতি অবস্থা বুঝিয়! 
প্রয়োগ করিবে । প্রস্তাবের জন্ত মুত্রকারক ও বায়ুনাশক দ্রব্যান্ছপানে ভাজক্কেম্থল 
ল্লল, ল্লিভ্রতদ্ন ল্বোগ বা হ্বর্প জ্িল্ুল ব্যবহার করিবে । ইহাতে কদাচ রক্ষ- 
ত্রব্য ব্যবহার করিবে না। পরিপাক শক্ত থাকিলে অবস্থা বিশেষে €পাক্ষুলাদ্যু আত 
ব্যবহার কর| যায় । ইহাতে ছুপ্ধ, ঘোল, মিষ্টান্বাদ দধি, ইচ্ষুর রস. মিশ্রির পানা, বেদান।- 

রস, নানাবিধ সুমিষ্ট সুপক কল, কিসামস্, আলু বোখারার টক্ ও কাগজি লেবুঃ কমলা 

লেবু, পেঁপে প্রসতি স্বুসব্য্য ৷ 

ন্বত্িন্লুুক্ঞভল চিনবেন ॥ 

ইহাতে বস্তি স্বস্থান হইতে উদ্ধীগত হয় এবং পার্থে গমন করে। এই রোগ অত) 

যন্ত্রণাদায়ক এবং ছঃসাধ্য। প্রায়শঃ অতিথাত. পাড়ন, অতিশয় বেগে পথ পর্যটন 'ও 

অতিরিক্ত আন্নাসে এইরোগ ডত্পন্ন খয়। ইহ] বাতপ্রধান পিস্তান্বিত হইলে দাহ ও 

মুত্রবিবর্ণত| থাকে; শ্রেম্বান্বত হইলে বন্তিদেশে শোথ এবং মুএ শুশ্র ও খন হয়। 
বস্তকুগুলাভূত হইলে__পিপাসা, মোহ ও শ্বাস হইর। থাকে। শ্লেম্াদ্বার৷ বাস্তমুখ অব+দ 
হইনা উহার মধ্যে বাঘ কুগুলাকারে অবস্থিতি কারলে এ অবস্থাকে কুগুলীভূতবাস্ত 

বল। যার । 

এই রোগে নাভির অধোদেশে পাড়" করিলে অন্পং মুত্র নিগম হইয়া থাকে । 

কাকডুমুরের মুল ও তৈলকন্দ ( কন্দমজাতীয় বৃক্ষ বিশে, বৃক্ষের মূল এবং যবক্ষাও) 

কাজল। ইক্ষুর রসে পেষণ করিয়৷ কাজ] হক্ষু রস সহ পান কারলে বাস্তকুগুল আরো” 

হয়। 

শাজকেম্্রল ল্রসন। 

রসসিন্দুর, অন্র, গন্ধক প্রত্যেক সমতাগ মধুদ্বার ১ দিন মর্দন করিয়া ৬ রূতি ঝছ 

করিবে । অন্ুপান-মবু। উবধ সেবনাণ্ডে পাক। বঙ্ঞডুনুর-ফল চূর্ণ ॥ তোলা মধুর! 

লেহন করিবে । ইহাতে বাতকুগুলিক। ও বস্তিকুগুল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। 

লম্যুলোতন্তুষ্ লিহন। 

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ৪ ভাগ একর পেষপ' করিয়া কড়ির মধ্যে পারবে ॥ পরে 

পারদের চতুর্থাংশ সোহাগ, হুপ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়। তন্দারা কাড়র মুখ অবরুদ্ধ কর ৩: 

শরাবদ্বয় (শরা) মধ্যে পুরিয়। মুখ বদ্ধ করতঃ পুটপাক করিবে । শীতল হইলে ডদ্কৃত করি 
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্ধ পেষণ করতঃ ৪ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিবে | এই ওধধে কেহ পারদ স্থানে 
রসসিন্দুর গ্রহন করেন। ইহা যুক্তিনুক্ত হইনেও কে'ন পুস্তকে এঁরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় না। 
আমর! বসসিন্দুর গ্রহণ করিয়া থাকি। অন্ুপান--মরিচ, জাভীমূল, জাতিফল ও চিনি 
একত্র পেষণ করিয়! ছাগছুগ্ধ সহ পান করিবে। এই ওঁধধ কফাম্ুগত বস্তিকৃগুলে প্রযোজ্য । 
ইহ] অন্য প্রকার অস্থপানে যাবতীয় মৃত্রাঘাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। 

সৈন্ধব, কাজি ও ত্রিফলাজল সহ ল্রস্নহিনিলুল্ল পান করিয়া ঘ্বত অন্থপান 
করিলে বস্তিকুগুল ও মুত্রাধাত আরোগা হয় । 

গোক্ষুর' এরওমুল ও শতমূলীসাধিত অথবা তৃণপঞ্চমূলসাধিত ছুগ্ধ ইক্কুগুড় 
মিশাইয়া পান করিলে বিশেষ কলোদয় হয় । 

মত্ররুচ্ছে, যে সকল সনথ্যাহ্য নির্দিষ্ট হইমাছে ইহাতেও তাহাই গপথ্যাস্পথ্া। 
ইহাতে যাবতীয় বায়ুবর্ধক অন্পপান ও ক্রিয়া অহিতক্কল্ । 

্ব্থল্লী চিল্কি5স্লা । 
অশ্রী ৪ প্রকার । এই রোগ মারেই কফাশ্রয় | 

তাজা ভি হগ। 

বরুণ ছাল, শঠ ও গোক্ষুর. ইহাদের ক্কাথে যবক্ষার ও গুড় প্রক্ষেপ দিয় পান ককিলে 

বাতাশ্মরী আরোগা হয় । 

ীল্রভল্লাদিগিশেলর জ্ঙগাথ অথবা তন্দার] ঘ্বত,. তৈল প্রভৃতি প্রস্তত 

করিয়া বাবহার করিলে মুাঘাত. অশ্মরী ও শর্করা! আরোগ্য হয় । 

লীল্লক্ক্রীদিগিপ। যথা শরমূল, গ'তবিণ্টী. নীলবিণ্টী, উলুমূল, রান্না, নল- 

মূল, গুলঞ্চ, (অথবা হোগল মূ) কুশমুল, কাশমূল, পাথর কুচি, ইক্ষুমূল, স্তোণাক, 

হাতিশু'ড়ে, শুলটে, বকপুষ্প, গণিয়ারী, নীলপত্স, গোক্ষুর ও কড়ই ছাল। 

কেহ২ বীরতরাদিগণ পাঠ না করিয়া লীল্পতক্কর্বাদিগঞ্শ পাঠ করেন এবং 

বীরতরু শব্দে অর্জ,ন বৃক্ষ অর্থ করিয়া থাকেন | বাগ্ভটে-যে ীল্তক্কর্বাদিগিণ 

লিখিত আছে তাহার সহিত ইহা কা হয় না, কিন্ত ইহা চশ্রনলত্তে উদ্ধত আছে। 

শুগ্গযণাছিকন্রাস্ত্র। যথা ।__শঠ, গণিয়ারী, পাষাণতেদী, সজিনা ছাল, বরুণ ছাল, 

গোক্ষুর, হরীতকী ও শোণাদুফলেরুমজ্জা__ইহার কথ ছাকিয়া তাহাতে হিং ৯ রতি, যব- 

ক্ষার ২ রতি. সৈষ্ধব ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে অশ্মরী, মৃত্রকৃচ্ছ, ও 

কোষ্ঠীশ্রিত বায়ু প্রশমিত হয়। এই ওবধ শ্লৈশ্মিক্অশ্মরীতে বিশেষ উপকারী । 
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এই ধোগ তরুণাবস্থায় (উধ-সাধ্য কিন্ত রবদ্ধ , এবং কঠিন হইলে অসতপ্রয়োগ ভিন 
আরোগ্য হওয়! স্থুকঠিন। অশ্মরীর পূর্বরূপে স্লেহাদি ক্রিয়া হিতকর। তাহাতে ব্যাধির 
মূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। 

সশাম্া। শভ্েদল্য আত । 

ঘত /৪ সের, পাথরকুচি, আকন্দ ( মতান্তরে বক পুষ্প) শুল্টে, ( মতান্তরে রক্তা- 

পাযার্শ ) আমরুল. শতমুলী. গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী. কটভীত্বক, আগড়. (মতান্তরে 

হো গলমুল ) কাঞ্চন, বেণামূল, গুলপ্, রাস, শ্যোণাক. বরুণছাল, শাকজ ফল. শেগুণ ফল 

(এই বৃক্ষ প্রায়শঃ মরুদেশে উৎপন্ন হয় ) যব. কুল কলাই, কূলশু"ঠও নির্শলী ফল, ইহাদের 
ক্কাথ ১৬ সেব. ক্কাখার্থ_উকাদিগণ মিলিত /১ সের। 

উজ্জক্গাক্িগশ।। যথা ক্ষারমুত্তিক। সৈন্ধব. হিং, ধাতুকাসীস. প্ষ্পকাসীস, গুগ গুলু, 
শিলাজত্ ও ত'ঁতে । এই ব্য গুলির মধো হীরাকস (কাসীস দয়) হিং ও তু'তে উত্তমরূপ 
শোধন করিয়া লইবে। নতবা বমন হইয়। উধধ পরিয়া যাইবে । কষায়ে যে সকল জবা 

লিখিত হঈল উচ্াাদিগকে বাতনাশক জ্বী তন্দ্রকণালাগশ। কহে । সুতরাং সমস্ত 

দ্ববাদ্বাপা ক্ষাব, যবাগ, পেয়া, কষায় ওভপ্ধ পাক টন বাতাশ্বরীতে প্রয়োগ করিবে । 

ক্ষারপান করিতে হইলে লক্ভিশ্পোলন্ন-ড্রলা। যথা-_দধিমাত.কীজি প্রভৃতি সহ 
পান কলিনে। ক্ষাবোদক পান করিতে হইলেক্ষারহন্ম ১ তোলা জঙ্গ ৬ তোলা, বলবার 

পরসক্ষ করিঘা পান করিবে । কেহ১ বলেন ক্ষার ৪ তোলা, জল ২৪ তোলা বহুবার 

পরিক্রত করিয়া! পাক করতঃ ৬ তোলা গাকিতে নামাইয়া ছ'৭কিয়। পান করিবে । 

যি পূর্বোক্ত কল্পনায় ক্ষার অনন্ত মুদৃবীর্যা হয় তরে শেষোক্ত কল্পনায় পান করিবে । 

মমস্টিন্মেগ --প্ররাতন কুম্মাগ্ড রস ও যবক্ষার গুণ সংমুক্ত করিয়া পান করিলে 

অশ্মরী. শর্করা মুররবিবন্ধত! নষ্ট হয়। গোক্ষুর বীজ চণ”%ৎ আনা মাত্রায় মধু. ও মেন দুগ্ধ 
সহ পান করিলে সপ্তাহ কাল যপো অশ্মরী আারোগা হয় । 

বরুণ মূলের ছালের কাগে ॥” তোলা বকণ মূলের ছালের কল মিশাইয়! ঈষদুষঃ 

অবস্তায় পান করিলে অশ্মলী আরোগা হয় । 

স্'ঠ. বরুণ যুলেল ছাল- গোক্ষব, পামাণছেদা, কটতী ইহাদের কাণে গুড় ও যনক্ষান 

প্রক্ষেপ দিয়া পান কলিলে অশানী আলোগা হম । শীক্তিম্মল ক্ষোগ। যপা বরুণ 

যলেন ছাল. পাষাণ ভেদী শঠ ও গোক্ষল ইহাদেন বাগে যবক্ষার %* আন] প্রঙ্গেপ দিয়া 

পান কলিলে অথবা গোক্ষুরঃ এবগুপব, শু'ঠ ও বরুণ মূলে ছাল ইহাদের কাথ পান 

করিলে অশ্রী পতিত হয়। ৃ 

গোক্ষুর মূল, কোকিলাক্ষ মূল. এক ঢুমূল, রৃহুহীমূশ কণ্টকারী যূল মিলিত ॥” তোল! 
দুগ্ধ দ্ধার1! পেষণ করিম্ব। অনম্দধি দ্বারা! আলোড়ন করিয়া ৭ দ্রিন পান করিলে অশরী 

পতিষ্ক হয়। ইহা! শ্রেষ্ঠ যোগ ।  * 
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ভি কুআম্। 

বরুণছাল, শু. গোক্ষুর বীঞ্জ. তালমুলী. কুল কলাই ও তৃণপঞ্চমূল ইহাদের 
কাথে যবক্ষার %* আনা ও চিনি %* আন প্রক্ষেপ দিয় পাঁন করিবে । উহাতে অশ্রী, 
মুক্রাঘাত ও বস্তিশূল নিবারিত হয়। 

এলাছি কজআম্ত। 

এলাচি. পিপুল. যষ্টিমধূ. পাগরকুচি. রেখুক. গোক্ষুর, বাসকছাল, একড়মূল ইহাদের 

কাখে শিলাজতু | সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্বারী, শর্করা ও মত্ররচ্ছ, আরোগ্য 
হয়। ইহা কফজ মৃত্ররচ্ছে, ও অশ্মরীতে প্রযুক্ত হইতে পারে। ৪ 

স্পা তদ্নাদ্য ছু । 
পাথরকুচি, বাদক. গোক্ষুর, আকনাদি. হবীতকী. নিকটু. শী. দক্তীমুল, হিং 

(ওকড়া) বীজ, বনযমানী. শালি বীজ. কাকৃড় বীঙ্, তরমুগ্ বীজ ( মতান্তরে শসার 
বীজ ) রুষ্দ্ীরে. ভিং. অক্রবেতস. বৃহতী. কণ্টকারী. হবৃষাঁ, বচ প্রত্যেক সমভাগ | মাত্রা 

৮০ আনা, জঙ্গ সহ সেবা। 

বভলম্থাল্য আতভি। 

ঘ্ত./8 সের. কাপার্প_বরুণ ছাল /৮ সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের । কন্কার্থ_ 

কু্পণ কলাই. সৈন্গব- বিডঙ্গশশাস. চিনি. তগরপাছুকা- যবক্ষার, পুরাণ কুত্মাড বীজ, গোক্ষুর 
বীজ মিলিত /১ সের । এই ত্বতপানে মুরাঘাত ও অশ্মরী সত্বর আরোগা হয়। 

হলজলও। মত । 

ঘত /৪ সের, বরুণ চাল ১২॥ সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের । কন্বর্থ_-বরুণ ছাল. 

কদলী মূল. বেলশু'ঠ, তৃখপঞ্মূল, গুলঞ%, শিলাজতু. তরমুঙ্গ বীজ. বাশের মূল. তিলনালের 

ক্ষার. পলাশ ক্ষার, যুঁই মূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই উষধজীর্ণ হইলে দধির হাত ও 

পুরান গুড় একত্র ভক্ষণ করিবে । উহাতে অশারী, শর্কবা ও মুররুচ্ছ। আরোগা হয়। 

লী -্ল্রীচ্শা তল | 

বধাধিকারের তিলতৈল সাপিভ উলদললাল্টা তৈল 4৪ সের, ছুদ্ধ “৮ 

সের. বীরতরাদিগণের কাণ ./১৬ সের, সৈন্গবাদি তৈলের কক, সৈন্ধব. মদনফলাদি 

মিলিত /১ সের, জল /১৬ সের ! উহ" বস্তি দেশে মালিশ করিলে অশাণীও মৃত্রাঘাত 

নষ্ট তয়। ৮. ৬ 

হলজলশাচ্যি তল । 

ত্বক, পত্র, পুষ্প ও যূল সহিত বরুণ ও গোক্ষুবের কাণ /১৬ সের, ট তল 9৬ “লব 

এই তৈল অকন্ক। ইহা' পূর্ব গুণকারক | ,* 
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মা রশ 

উঃ পাজি স্লো । : 

নারিকেল কুসুম ৪ মাধষা, যবক্ষার « মা”, জল দ্বারা বাটিয়া জল সহ সেবন 
করিলে অশ্মরী পতিত হয়। 

আআন্মম্দ স্মোগ । 

তিলনালতক্ম, আপাং ভম্ম, কদলী কাণ্ড তল্স, পলাশ কাণ্ড ভন্ম, আমলকী কাণ্ড তন 
মিলিত /২ সের, জল /১৬ সের একত্র .লিয়৷ ২১ বার বস্ত্রপরিশ্রত করিয়! লইবে। 
পরে পাক করিয়। চর্ণরূপ ক্ষার প্রস্তুত করিবে । এই ওঁধধ ২ রতি মেঘ বাছাগমৃত্র সহ 

পান করিলে অখরা ও শর্কর] নষ্ট হয়। ভ্্রব্যগুলি অন্তধ্মে ভন্ম করিলে অধিক ক্ষার 

প্রস্তত হইবে. নতুব! অত্যল্প হইবে । 

গাল্নাশ ভিজ আস্ন। 

পারদ ১ ভাগ. গদ্ধক ২ ভাগ, শিলাঙ্জতু ২ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া যথাক্রমে শ্বেত 

পুনর্ণবা, বাসক ও শ্বেহ অপরাজিতার রসে এক এক দিন ভাবন। দরিয়া ভাগ্ড মধ্যে বন্ধ 
করিয়া দোলামন্তে স্থি্ন করিবে । বটী২ রতি । শ্রন্ুপান ভূম্যামলকীর ফল ও রাখাল- 
শশার মুল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়। এবং দৃ্ধে গুলিয়া তৎসহ গুঁধধ মারিয়! সেব্য। 

অথবা এই ওঁষধ কুলখকলাইয়ের ক্কাথ সহ সেবন করিবে । 

ললুভন্পকু গু । (সাধারণ অশ্মরীতে ) 

স্নিগ্ধ ও তরুণ বরুণ মুলের ছাল /১২॥ সের. জল /৫০ সের, শেষ /১২॥ সের, গুড় 

/৯২॥ সের লইয়! একত্রে পাক করিবে এবং ঘন হইলে প্রক্ষেপার্থ শু'ঠ, কীকুর বীজ. 

গোক্ষুর, পিপুল. পাথর কুচি. তগরপাদৃকা', কু্মাগুবাজ. তরমুজ বীজ, বহেড়া বীজ, কুচিলা. 

বেতোশাপুকর বীজ, সঙজিনা, কিস্মিস্ঃ এলাচি. শিলাজতু, হরীতকী, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক 

৮ তোল! । ইনাতে নানাবিধ অশ্ারী পতিত হম । 

শ্পিশ্ভতভ্দ ভস্খতল্ত্রী চিন্কষি-৩লা। & 
ল্ুপশীদ্য অ_তভ। 

পঞ্চমূল, গুলঞ্চ. পাথরকুচি, ইকড়- ভূমিকম্মগু. বারাহীকন্দ, ( অভাবে চামার আলু) 

শালিধান্যমূল, গোক্ষুন. নাওশোণা, পারুল ছাল, আকনাদি, শালিঞ্চ শাক, পীতবিপ্টী. 
রক্ত পুনর্ণব। ও শ্বে5 পুনর্ণবা. শিরাঁধ ছাল ইহাদের কাথ /১৬ দের, কক্কার্থ__শিলাজতু, 

বষ্টিমধু. নালপন্ম বীজ. তরমুজ বাঁজ, কীকুড় বীজ, ইহণদের কন্ধ /৯ সের, ম্বত /৪ সের। 
এই ত্বতৈর ক্কাথ্য দ্রব্য গুলিকে কুুস্পাদিগিশ বলে। সুতরাং ইহাদ্বার। ক্ষার, 

পেয়া, কমায় ও দুগ্ধ পাক করিয়া পিত্তজ অশ্মরীতে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় 
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রা শালা হাশিপ সতী পদিশা শালী সপ ০ 

স্পা সা ্ 
স্বত /৪ সের, শরাদি পঞ্চ মূলের ( তৃণপঞ্চ মূল ) কথায় /১৬ সের, কন্ধার্থ__গোক্ষুর 

/১ সের। পাকান্তে / পোয়া চিনি মিশাইয়। ব্যবহার করিবে । ইহান্বার! পিত্তজ অশ্মরী, 
মূত্রকদ্ছধ ও শুক্রদ্বারের বেদনা নষ্ট হয়। 

আীলতলাচি তিল। 

তৈল /৪ সের, ক্কাথার্থ এবং কন্ধার্থ_-অঞ্জ,ন বৃক্ষ, পাষাণ ভেদা, গণিয়ারী, শ্তোণাক, 

পারুল, গুলধ্চ, সহা, এরও মূল, প্তোণাক, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, কুশমূল, কাশমুল, শরমূল, 
ইচ্ষুমূল, মল্লিকা, কুলেখাড়া, শতমূলী, গোক্ষুরঃ দারুচিনি, বেওস, কটভী, গাস্তারীমূল ও 
গাম্ভারী। যথাবিধি তৈল পাক করির়! বাতপিত্তপ্রধান পীড়ায় প্রয়োগ করিবে 

ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মৃত্রকুচ্ছ আরোগ্য হয়। 
পূর্বোক্ত ববল্পতণ্র ঘ্ত, লক্রুশাদিগশ ও পানা ভিজ্স হল 

পিত্তজ অশ্মরীতে প্রয়োগ করিবে । বরুণ ছালের কাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে 

পিত্তঞ্জ অশ্মরী আরোগ্য হয়। 

বাতাশ্মীতে যে সকল পাতিন্ন ন্মেগি লিখিত হইয়াছে তাহা। অবস্থা বিশেষে 

পিস্তাশ্মরীতেও ব্যবহার করিবে । 

শপ ৮ শী পিিস্পিস্পিস্ম্প সপাশিপশাসি 

ভম্থ ক্রী্জবজ্জা্থতন্ী ভিমন্কি- লা £ 
ইহাতে উ্উজঅক্কাছিগিশ। অতীব উপকারী । কিন্ত দ্রব্যগুল উত্তমরূপ বিভদ্ধ 

হওয়। আবগ্তক । ইহাদ্বারা মেদঃ, অশ্মরী, শর্করা ও কফগুল্স নষ্ট হয় । 

শবক্ভ্ণাদ্টয আরতি । 

স্বৃত /৪ সের, ক্কাথার্থ-বরুণাদিগণ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের 

কক্কার্থ__গুগ্গুনু) এলাচি, রেণুক, কুড়, মতা, মরিচ, চিতেমূল, দেদার ও উষকাদিগণ 

মিলিত /১ সের। যথাবাধ পাক করিয়া! কফজ অশ্মবীতে ব্যবহার কাঁরবে। 

কফজ অশ্মরীতে বরুণার্দিগণ দ্বারা কাথ, ক্ষার, হুপ্ধ যবাগু, পেয়। প্রভৃতি প্রস্তত 

করিয়। ব্যবহার করিবে । 

্রভণ্বািপিণ যথা-বরুণ, খাগঙা সজিনাছাল. অনস্তামূলঃ রূক্তসপ্জিন।; 

মেবশূঙ্গা, করঞ্জ, নাটাকরপ্ন; তেলাকু'চা. গণিয়ারী, ইচ্ষুমূল, পাঁতাঝণ্টী, নিলবিণ্টা; 

শুল.টে, উনুমূল, শতমুলী' বকফুল, রঞ্তাচতে মূল, বেল শুঠ, অঞ্জশৃঙ্গা, রূংতা ও কণ্ঠটকারা । 

এই গণ কফ ও মেদঃ নাশক” ইহাতে শিরঃ শৃ্, আত্যন্তর ধিগ্রধি ও গুল্প আরোগ্য 

হয়। প্ুর্বোক্ত শিগ( সাজনা) মুনের কাধ পান কাঁরলেও কফজ অশ্মরী আরোগ্য হয়। 



২৫৬ ফলিত চিকিৎসাবিধান | 
শা সী জা উপ আপস পর উপ তপতি শপ শি ম্ সিন লজ চে 

এলাচি ম্ানতরত্রিকন্উকচু, র্ ১» লল্লুণত [তসনীল্লভল্লাদ্যতুল 
ও লব ল্রভ শাদ্য ভজন অবস্থাবিশেষে কফজ অশ্মরাতে ব্যবহার করিবে । -আন্ন্্র- 

স্মবোগ? পাজ্ঞাশ ভিত ও ভ্রিলিত্তন্মিল্রঙন ইহাতে হিতকর । 

ভ্রিলিভ্রুন্মল্রমন | 
শোধিত তামা এবং তামার সমান ছাগছুপ্ধ,' একত্র পাক করিয়। ছুপ্ধ নিঃশেষ 

হইলে এঁ তাম্বের সমান পারদ ও গন্ধক পেষণ করিয়া নিসন্দার স্বরসে ১ দিন 

ভাবন। দিয়। গে:লক ক।পরর। ১ প্রহর বালুক বন্ধে পাক করিবে । মাত্রা-২রতি। 
টাবালেবুর মূল জলে বাটিবা এবং জলে গুলিয়া ছ।কির। তংসহ গুঁধধ সেবন 

করিবে । কেহং মধু দ্বারা ওবধ সেবন করিয়া পরে উক্ত দ্রব্য অন্ুপান করেন । 

গন্ধক, জারে, বৃহতাঁফল ইহাদের চূর্ণ | আনা মাত্রান্ন জলসহ পান কৰিলে 
কফজ অশ্মরা ও শুক্রাশ্মরী আরোগা হয়। 

পুন্নর্শল্বাতেল। 

তৈল /৪8 সের, কন্ধার্থ--পুনর্ণবা, গুলঞ্চ,. শতমৃলী, যবক্ষ।র, সৈন্ধব. সচললবণ, 
বিটলবণ, শটা, কুড়, বচ, মুত।. রান্না, কট্ফল, কুড় যমানী। হবুষা; হিং, শুল্ক, 

 বনধমানী, বিড়ঙ্গ, অতৈষ, বষ্টিমধু এবং পঞ্চকোল প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। পাকার্থ__ 
? গোমুত্র /৮ সের, কাজি /* সের। ইহাতে বাতকক্ষা খরা ও অন্ত্রঃদ্ধ আরোগ্য হয়.। 

ব্রধাধিকারে যে সেজ্দনাদি ০ তাহা তিলতৈল সাধিত হইলে কফাশ্মরাতে 

ফলপ্রদ হইতে পারে। সর্বপ্রকার অশ্মরীতেই লাল্রভিল্বাছিগশ প্রয়োগ করা 

যাইতে পারে । ইহ। অশ্নীর শ্রেষ্ঠ গষধ। 

অশ্মরীতে দ্বত, চূর্ণ, ক্ষার ও তৈল উপকারা। রসঘটিত ওষধ বিশেষ কার্যকারী টি ৫ তিনি ৮5:28 

সতত আক হিরোর ছিল বািিলুললান শি পপপাত তাশি তা হু 

জঅজ্প শু৬ভ্জলাম্মতরল্লী জিন্কি- লা ॥ 
ৃ শুক্রাশ্বরীই সচরাচর দৃষ্ট হইরা থাকে । অগচ ইহার বিশেষ কোন চি"ক২সা 

(লিখিত নাই। অবস্থার প্রতি দৃহি করির। পুন্দোক্ত ওনধ সনুহ ব্যবহার করিবে। 

ওঃ অশ্পরীর চিকিৎসাই ইহার সাধারণ চিকিৎসা । পুব্বোক্ত যবক্ষারান্বিত 

ুজা শুন্বোগা ইহাতে ফলপ্রদ। নিয়ে যে কয়েকটা গুধধ লিখিত হইল তাহ! 
[অবস্থা বিশেষে সাধারণ অশ্মরীতে এবং শুক্রাশ্মরাতে ব্যবহার করিবে 

তিলাদিজ্গা্খ। ২. 

তিল, আপাং, কদলামূল, পলাশ, যব. বেলশ্তঠ. ইহাদের ক্কাথ মেবমুত্রযুক্ত 

ফরিয়। পান করিলে অশ্মরী ও শর্করা আরোগ্য হয় । 

রী টিটিআাল্প। 

পপ গুপ্ত হস 



ফলিত চিকিৎসাবিধান | ২৫৭ 

আশ পপি হা হলাম সহি শি ৮ পল রঙ ্া শি স্পট শত আসছি শা কল আসিস | পপ উস আও সি পপ স্টপ 

 পাম্বা প্ভেদ্হল্যোগ। | 

পাধাণভের্দা: গোক্ষুর, ভেরেগামুল, বৃহতী. কণ্টকারী এবং কুলেখাড়ামূল প্রত্যেক 
দ্রব্য সমভাগে ॥* তোল। ছুপ্ধত্বার! বাটিয়। সেবন করিলে অশ্মরী ও শর্কর] পতিত হয়। 

লল্পত শাহি ছেুর্। 

বরুণ ছালের ক্ষারজল ১৬ সের, যবক্ষার /॥ সের. বরুণ ছালের চূর্ণ /॥ 
সের. একত্র পাক করিয়া দ্রবংশ নিঃশেষিত হইলে নামাইবে। এই চুর্ণ ওধধ 

গুড়সহ তক্ষণ করিলে অশ্মরা, প্রীহা, গুল্ম এবং বস্তিগত রোগ আরোগ্য হয়। ইহ! 

শুক্রাশ্মীতে বিশেষ ফলপ্রদ। 

পুন্ন্পনলীছি জ্তাি। 

পুনর্ণবা, লৌহ, হররিদ্র, গোক্ষুর, প্রিয়ঙ্ত্, প্রবাল ও উন্দুফুল প্রত্যেক সমভাগ 

জল দ্বারা বাটি ৪ ব্রতিবটা করিবে । এই ওঁষধ দুগ্ধ, স্থুমি্ট আমের রস ও ইচ্ষুর 

রস এই তিনদ্রব্য সহ পান করিবে । ইহাতে অশরী ও শর্করা আরোগ্য হয় । 

সশুশ পধ্জনুলাদ্য আঅ.ত। 

কাথার্থ__তৃণপঞ্চমূল /৬। সের; গোল্ষুর /১। সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। 
ঘ্বত /৪ সের, কন্কার্থ-_গুড় /॥ সের. গোক্ষুর /॥ সের | এই ঘ্বৃত মুত্র শোধক, মৃত্রকারক ও 

অশারী নাশক । পিত্তপ্রধান শুক্রাশ্মরীতে এই ঘ্বত উপকারী । 

হ্ুলাদ্য তৈল। 

তৈল /& সের, কল্কার্থ__কুশ, গণিয়ারী, বিণ্টী, নলমূল, উলুমুল+ ইক্ষুমূল. গোক্ষুর, 
কটুভী, বকপুষ্প, শুলটে. শতমূলী, শরমূল. ধাইফুল, শ্তোণাক, পরগাছা- শিরীষ, 

পাষাণভেদী ইহাদের কন্ক মিলিত/ সের এবং ইহাদের ক্কাথ ১৬ সের। ইহাতে 
শুর্রুদোধ, শুক্রাশারা, প্রদর ও যোনিশ্ল আরোগা হয় । | 

শান্ে লিখিত আছে, ভ্করিণী বৃক্ষের ফলের বীজ, মথিত (নির্জল ঘোল ) দ্বার 

বাটিয়া মথিত সহ পান করিলে অথবা এ বৃক্ষের শাক ভক্ষণ করিলে - অশ্বারী 

নিশ্চয় আরোগ্য হয়। 

পূর্ববোক্ত ত্রান তৈল ও ম্ভশন্ক শু শুক্রাশ্মরীতে ব্যবহার 

করিবে। 

যি এই সকল ক্রিয়া বার ু ফ্রাশমরী আরোগ্য ন। হয় তবে অভিজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসক 

সারা অশ্ প্রয়োগ আবশ্বক। 
২ সপ 



২৫৮ ফলিত চিকি€ুসাবিধান । 
০০০০০০১৪০০০ চা কস্ট উস 5 হস উরি ৫১ ইহ উপ আন ডর সত উনি রি কটি 

অহ্গ স্পুল্। সিল্কি ভলা | 
গুক্রাশ্মরী বাযুদ্বারা৷ অন্থুশ বিভিন্ন মুর্তি ইইলে তাহাকেই শর্করা বল! যায়। 

সুতরাং শুক্রাশ্মরীর চিকিৎসাই শর্করার চিকিৎসা। ইহাতে পূর্বোক্ত ভুম্পীকাি 

ততৈভন পরম হিতকর। 

স্যুহিষ্টস্বোগ।-_গুডষুক্ত ক।জির সহত কীচ। হরিদ্রাচুর্ণ পান করিলে শর্করা নষ্ট 
হয়। শসার বীজ বা নারিকেলের ফুল, দুগ্ধদ্বার! পেষণ করিয়। দুগ্ধসহ পান করিলে 

শর্করা আরোগ্য হয়। 

পাষাণভেদী, শুঠ, গোক্ষুর, ইহাদের ক্কাথ্ধে ।* সিকি যবক্ষার ও চিনি প্রক্ষেপ 
দিয়! পান করিলে শর্কর! নষ্ট হয়। 

মুত্রাঘাতে এবং মুত্রকচ্ছে, যে সকগ দ্রব্য অপধ্য তাহা এবং আনুপমাংস, মৎস্য 

ও ল্লেক্কর দ্রব্য অশ্মরীর অস্ধ্য ৷ 
বাতাঙ্ছুলোমক এবং শ্লেশ্সা নাশক দ্রব্য, ঘ্বত, হৃগ্ধ প্রভৃতি প্নহ্য। 

অজ ওল ছিল্কি5 লা | 
ইদানীং যে সকল ব্যাধি অধিক পরিমাণে দুষ্ট হয়. প্রমেহ তাহাদের মণ 

অন্ততম। অনেকের ধারণ! প্রমেহ এবং মেহ বিভিন্ন পদার্থ ।কন্তু তাহা ভ্রম ; তবে 

ওুপসর্গিক মেহ, এই বিংশতি প্রকার মেহ হইতে বিভিন্ন । 

মৃত্রাঘাতাদির নায় এই রোগও নন্তিনভত। শানে শিখিত আছে " মুত্রাধাত' 

প্রযেহাশ্চ শুক্রদোষস্ততৈবচ | মুত্রাদোধাশ্চ যে বাপি বস্তৌচৈব ভবস্তি হি।” অর্থাৎ 
মৃত্রাঘাত, প্রমেহ, শুক্রদোষ এবং মৃত্রদোষ বস্তদেশে উৎপন্ন হয়। ওপস্গিকমেহ নিদানে 

লিখিত হয় নাই. কারণ উহা আধুনক্ক। স্থুতগ্রাং তাহার সংক্ষিপ্ত নিদান পক্ষথ _লিত 

হইতেছে । এই সকল নিনান লক্ষণ সচরাচএ দৃষ্টিগোচর হয়। যথা ঃ--তছুসস্তোগ এবং 
সঙ্করসস্তভোগ দ্বার! নারীজাতির জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরভাগ ক্ষত ও ক্রত্্র হুইয়। উঠে। 
এইরূপ যোনিদোধসম্পন্না স্ত্রীর সহিত সঙ্গমে, পুরুষের মুত্রনালীর অভ্যন্তরস্থ শ্লেক্সবহা। ত্বকে 

ক্ষত হইয়া পুয়াদি নিঃস্ত হয়। ইহাকে ব্রণমেহ বলে । উপসধিক যেহ এবং আগন্তক 
মেহ ইহার নামান্তর । সঙ্গমরাত্রি হইতে সপ্তম রাত্রির মধ্যে কে:ন এক সময়ে প্রায়শঃ পীড়। 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পীড়ায় 'শিশ্নের অগ্রভাগে কও, এবং তাহার পুনঃ পুনঃ 

উথান হইয়' ধাকে। বারং প্রস্রাবের বেগ এবং তীব্রবেদনার, সহিত 'বারং মৃত্র প্রবৃতি, 

লিঙ্ষে শোধ এবং লৌহিত্য, কোব এবং কুচকিতে বোর, রুখনং নিঃস্ত ক্রেদ' দ্বারা 
ুত্র স্বাররুদ্ধ হওয়ায় অতি যাতনায় যুত্রেনিশ মন, 'কখনপ্ৰা- দ্বাহের সহিত ছিধারে ধুস্্র' 

্রন্বত্তি, কখন বা বৃত্র্যাগ কালে মেঢ়। হইতে রক্ত ি্গম, প্রথষতঃ কিছুদিন পালা রদ 
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নিঃসরণ পশ্চাৎ ঘন ক্লেদ-নিঃসরণ. ক্রতশুক্ককেদের পী বর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত 

হইয়! থাকে । এই ব্যাধি পুরাতন হইলে যাতনার লাঘব এবং দ্ু্দমনীয় হইয়া! উঠে। 
এই রোগ হইতে পরিণামে আমবাত, শুক্রতারলা, ধবঙ্গতঙ্গ, মৃত্রকচ্ছ, বহমূত্র, মৃত্রনালীতে 
মাংসাস্থুর এবং চক্ষুরোগাদি উৎপন্ন হইতে পারে। 

কণড, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে কেহ ইহাকে ুপসর্সিক যেহ না বলিয়া! উপদংশ 
বলিয়া ধাকেন এবং তাহাই শান্ত্রসঙ্গত। যদি ক্ষত না হয় তবে ইহ! উপদংশের অন্তভূর্ত 
হইবে না। 

প্রমেহের উতৎপততিস্থান বস্তি। বস্তিগতরোগসাধর্্মাহেতু যুত্রাধাতের অনন্তর প্রপ্মহ 
চিকিংসা বলা হইয়াছে । ইহাতে শিলাঙ্গতু এবং শিলাজতু ঘ্টত উঁধধ বিশেষ উপকারী । 
শিলাজতু মেদং কফনাশক. যুরত্বক. বস্তিশোধক, মূর ও শুক্রশোধক এবং ধাতুপোষক। 
কফক্জ মেহে শিল'জহ্ মমৃতদনূশ হিতকর। প্রমেহ, বস্তিস্থানস্থ কুপিত কফঙ্গাত। মেদঃ 
মাংস এবং শরীরক্গ কেদ, এই ব্যাধির দূষাপদার্থ, এতল্সধো মেদই প্রধান দুষ্য। মেদ 
দুধিত নাহলে কোন মেহই উৎপন্ন হইতে পারে ন।। 

সকল মেহই প্রথমতঃ কফঙ্জ হয় পশ্চাৎ পি বা বায়দূবিত হইয়া পিত্ৃক্র বা বাতজ 
মেহ বলিয়া পরিগণিহ হয়। এই জন্যই সকঙ্গ মেহেরই প্রধম অবস্থায় মেদঃকফনাশক 
ক্রিঘ্না বিহিত হইয়াছে এবং এই জন্যই এই রোগে ঘৰ উংক্কঈ পথারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
কক্ষ ও মেদের মাধুর্যাহ্েত সকল প্রমেহেতেই মধুরতা অন্থশিবিষ্ট থাকে এবং কালান্তরে 
সকল প্রমহই মধুমেহে পরিণত হইতে পারে। কফ ও মেদের মাধুর্য, অনম্থতবনীয় 

হইলেও “মহ মাত্েই মযগ নাষে অতহিত হইতে পাবে। বাতানীত ওজে। ধাতুত্বারা 
প্রমেহ মধুমেহত। প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ম্নগ্রুদ্ধ জ্ক্য প্রশ্সেহে অভ্ঞাত্ত 
অহিতক্ষজ । 

যদিও এই রোগে কফকে প্রধান দোষ বলিয়া নির্দিই করা হইয়াছে, তথাপি পিস্ত এবং 
ৰায়ও দোষের মধ্যে গপনীয়। পৃর্ধৌন্ঞ দুষ্যপদার্থ ভিন্ন, মুত্র রস+ রজ, মজ্জা, শুক্র, 
ওজঃ, বসা এবং লদীকাও (ত্বক ও মাংসের অভ্যন্তরস্থিতজলীয় ভাগ ) দুষ্যপদার্থ। কারণ, 
গ্রমেহে এ সকল পদার্থ দৃঘিত হইয়া থাকে । .. 

বিংশ্তি প্রকার প্রমেহের মধ্যে কফজ যেহ দশ প্রকণন্ধ, পিত্তজ ছয় প্রকার এবং 
বাতক্র ৪ প্রকার। উদক, সান্ত্র, পি, শুক্র, সিকতা, ঠ ত..শনৈঃ, লালা, ইক্ষ ও সুরা 
এই দশ প্রকার কফজ যেহ; সাধ্য । সুক্রতে লবণ মেহ না ফেনমেহ লিখিত হইয়াছে 
কিন্তু শীত ও লাল।-ম্েহ পঠিত হয় নাই॥ 

ক্ষার, কাল, নীল, হরপ্রা, মাপ্রিষ্ঠ ও রক্ত এই ছয় প্রকার প্র মেহ, ধাপ্য। বস, 
মজ্জা, ক্ষৌত্র ও হস্ত এই চার প্রকার বাতক্জ মেহ অগ্পধ্য। 
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মত 
চে 

প্রমেহ যথাকালে চিকিৎসিত না৷ হইলে পরিণামে দশ প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইতে 

পারে। পিড়কা হইলে রোগ প্রায়শঃ অসাধ্য হয়। কুলজ্গ মেহও অসাধ্য । যদি মেদঃ 

অতিশয় দৃবিত ন1 হয়, তবে যাপ্য পিত্রজ মেহও সাধ্য হয়। নিদানক্রমেজাত অসাধ্য 

বাত মেহও সাধ্য হয়। যে মেহ উৎপত্তি মাত্রেই বাতজ তাহাই অসাধ্য। পিতজ মেহ 
কফ সংস্বষ্ট 'হইলে অথবা প্রমেহের পূর্বরূপ প্রকাশ করিয়া উৎপন্ন হইলে সাধ্য হয়। 

পূর্বরূপ প্রকাশ করিয়া উৎপন্ন হইলেই নিদানক্রমেজাত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং 

প্রকারান্তরে নিদানক্রমেজাত পিতজ মেহ সাধ্য। যাহ! স্বকারণে উৎপত্তি মাজ্রেই পিতৃ, 
তাহাই ষাপ্য। 

সকল প্রকার প্রমেহেই আমলকী ও কাচ! হরিপ্রার রস একত্রে উপকারী । ইহ! ব্যাধি 

বিপরীত উষধ। প্রমেহ নাশক ধধের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠএবং সর্বতোগ।মী। এই ওঁষধে 

কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত কর! বিধেয় | 

আমলকী এবং কাচ। হরির দ্বারা নানারূপ কল্পন। করিয়। প্রমেহে ব্যবহার করিবে। 

উদ্ক্ষে ন্মেহ টিন্কিশুসা। 

পালিধ] ছালের কাথে ॥* তোল! মধু প্রক্ষেপ দিবা পান করিলে অগব। হরিতকী 
কট ফল, মুতা ও লোধ-_ইহাদের ক্কাথে ॥* তোল মধু মিশাইয়! পান করিলে উদক মেহ 

আরোগ্য হয়। শোধনার্থ প্রমেহীকে বিরেচন উধধদ্ধার। শুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ উষধ প্রয়োগ করাই 
শ্রেয়ঙ্কর। স্থল ও বলবান রোগীকে পথ পর্য্যটন।দি ক্রিন্নাদ্বারা এবং রুক্ষ তোঁজনাদি দ্বার! 

রুশ কর। বিধেঘ্। স্থুলব্যক্তিত্র পক্ষে যব অতীব উপকারা; কারণ উহা! মেদোত্, 
প্রষ্েহনিবারক এবং ধাতুসমতা কারক। উদকমেহ 'প্রারশঃ স্ুলব্যক্িরই হইয়! 
থাকে। 

এই রোগে 2লামনাখ জন, লোন্সেশ্জ স্ব, লহ লজেম্খল, 
প্রন্মেহ স্নতু. ল সক্ঞকুহ হ্তবু নাক ল লন, বশ্যান্কর্যলিস্ এবং পুরাতন 
অবস্থায় শান্ত হত পান করিবে। 

2ন্মনাখ জর | 

পালিধাপত্রের রসে শোধিত হিন্বলোখ পারদ এবং রণ] রসে (ইছুরকানি পানার রসে) 
শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমতাগ; উত্রে :জ্লা করির। তাহার ৪ তোল! গ্রহন করিবে। 
তংপরে তাহার সহিত ৮ তোল! লৌহত ম মি-শ্রত করিপর। দ্বতকুম।রা রসে উত্তমরূপ মর্দন 
করিয়। উহার সহিত অন্তর, বঙ্গ, রৌপ্য, খপ এ, স্বর্ণম(ক্ষিক ও. স্বর্ণভন্ম প্রত্যেক একতোল! 
মিশাইয়া স্বতকুমারী রসে ষর্দন করিয়া ৭ বার ভাবন| দিবে। তৎপর খুলকুড়ির রসে 
৭ বার ভাবনা দিন! ২ নৃতি টী করিবে! অন্ুপান-_মধু। ইহাতে প্রমেহ, সোমরোগ. 
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বনুমূত্র, মৃত্রাম্তিসার, মধুমেহ, মুত্র দোষ, ইক্ষুমেহ এবং হস্তিমেহ প্রস্ততি -আরোগ্য হয়। 

অড়হর পাতার রস অথব। ঝিঞ্ে পোঁড়ার রস প্রভৃতি সহও অবস্থা বিশেষে এই ওঁষধ 
ব্যবহার্য্য। 

স্লোত্সেস্রন্ আহন। 

শাল মূলের ছাল, অভুন মূলের ছাল, লোধ, কদন্ব মূলের ছাল. অগ্ুরু, রক্তচন্দন, 
গণিয়ারী মূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাঁড়িন্ব বী্গ, গোক্ষুর বীজ. জামের 

মূলের ছাল; বেণ! মূল প্রত্যেক ৪ তোলা. পারদ. গন্ধক. ধনে, মুতা, এলাচি, তেজপাত, 
পন্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ন্চ, সোহাগা. জীরে এরত্যেক ॥০ তোলা, গুগ গুলু 
৪ তোলা', ঘ্বত দ্বার! মর্দন করিয়া] ৮ রতি বটা করিবে । অগুপান-_ছাগহুগ্ধ, দুগ্ধ এ*ং 

যবের কাথাদি। এই গুঁধধ উদকমেহে বিশেষ উপকারী । 

ঙ রহ আক্ক্েশ্বন্ কন । 

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক: রৌপ্য, কপূর, অল প্রত্যেক ২ তোল!, স্বর্ণ, মুত্তা প্রত্যেক ॥০ 

তোলা” কেশরজের রসে ভাবন। দিয়া ২ রতি বটী করিবে । পৃর্বোক্ত অন্ুপানে সেন্য 
ইহাতে প্রমেহ' বহুমূত্রঃ মুত্রাতিসার. মধুমেহ ও ধাতুস্থজর আরোগ্য হয়। 

শঁশেনহ ভু । 

রদপিন্দ,র, অন্ধ সমভাগ, বটের আঠার ২ প্রহর মণ্ন করির। মুাবদ্ধ করতঃ পুটপাঁক 

করিবে । পরে ৩ রতি বটী করিখে। ইহার সাধারণ অন্কুপান ঝ্রিফলার ক্কাথ ও মধু। 
কিন্তু উদক মেহের প্রশান্তির নিমি€ উদক মেহের কষায় সহ পান করিলে ভাল হয় । 

বনজ আুহজ্বুননাক্জ লহন। 

স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ (কেহ রেংপ্য স্থানে কপ্পুর ব্যবহার করেন ) বঙ্গ, সীসক, 
লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অন্র, প্রবাল. মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমস্ত একত্র উত্তমরূপ 
মর্দন করিয়া! যথা ক্রমে গব্যদুগ্ধ. ইঙ্ষুবস, পসক ছালের রস লাকার কাথ (লাক্ষা ২ তোলা, 
জল /॥ সের, শেষ /% পোয়া) বলার ক্ধাথ,. কদলী মূলের রস. কদলী ফুলের রস, 

(মোচার রস) পদ্মের রস, মালতী ফুলের এস ( অভাবে কাখ ' ও মৃগনাতী দ্বারা ( কম্ত,রী 
সর্ব দ্রব্য সম, জল ৭ গুণ, কাচ পাঞ্রে রাতিতে ভিঞ্জাইয়। মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিবে পরদিন 

সেই জল দ্বার ৭ বার ভাবন! দিবে. ১ ছিনে ভাবন। অসম্ভব হহল. বিভাগ করিয়ী। লইবে।) 

পৃথক ৭ বার ভাবন। দ্িয়। ২ বৃতি বটা কধিনে। অন্ুপান-দ্বত. মধু ও চিনি। ইহা! শ্লেম্মজ 
ও বাতঙ্ মেহের উৎকুষ্ট উবধ। ইহ! ঘারা ঞয়. কাস, শ্বাস প্রভৃতিও আরোগ্য হয়। 
এই গুঁধধ বহুমূত্রে বিশেব হিতকর। [টনি ও রক্তচন্দনেন সহিত ব্যবহার করিলে 
অন্নপিততাদি রোগ নষ্ট হয়। | 



২৬২. ৃ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

তলিচ্টাক্কর্য ভিপ্। ৪ 

দেবদারু /৬। সের, বাসক্ষ ছাপ /২॥ সের, মঞ্রিগা, উন্দমযল, দস্তীমূল- তগরপানকা', 

হরিদ্র', দারুহরিদ্রা) রাল্গা বিড়ঙ্গ, মুতা, শ্রীষছাল) খনির নষ্ট, অজু নছ্বাল প্রতোক /১। 

পের যমানী,কুটজছাল, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটকী, চিতেমুশ প্রমোক /১ সের, জল ৮ 

ক্রোণ। শেষ ১ ছ্রোণ, নামাইয়া ছ'কিয়া শীতল হইলে তাহাতে ধাইফুল /২ সের, মধু 

/৩৭1 সের, ত্রিকটু প্রত্যেক / পোয়া, ত্রিজাতক ( দারু চন, এলাচি, তেজপাত) প্রতোক 
গো সের, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল, নাগকেশব ২ পল, এই সমস্ত চর্ণ মিশাউয়! আলোড়ন করতঃ ১ 

মাস ল্গিগ্ধ ভ'গে রাখিবে । তৎপর ছাাকিষা বাবহাশ্র কবলে । মাত্রা ৩ জোল'। 

ইহা ত কফজ মেহ আরোগা হয়। এই ওধধে “কহ ১ নিকটু মিলিত / পোয়া ও 

ব্রিজা*ক মিলিত /॥ সের প্রক্ষেপ দিয়! থাকেন । ইহা যুক্তযুক্ত। 

হশান্লাম্ডহ্ল ভা শি। ৪ 

দশম, নাঁটাককঞ্জ বীক্ত, ডহরকরগ্জ বীজ, দেবদারু, শলীলকী, শ্বেত পুনর্ণবা, করুণ- 

ছাল. দল্তীযুগ রক্তণ্চাতি, ব্শুনণবি! মনপাপীক্মুল (ন্চেলিককম্ব [কাহালো যঙ্চে ভূমি 

কদম্ব) কদম্বভাল. বেলস্ীঠ তল্লাতক. ( অতাবে-লল্ত দল ) শশী পরক্ষশ্মূপ পিপুলমূল 

প্রতোক ১০ কশ পল (দশযুলেরও প্রতোক ১০ পল লই হটাত) যব কলস্টঠ ও কথ 

কলা প্রতোক /২ সেল. কুল ৩ ড্রোণ শেষ ৪৮ সের ' কক্কার্থ__হক্তলকীজ, ভ্রিফলা, 

বামুনহাটী, গন্ধতৃণ গক্পিপুল শুঠ. বিড়ঙ্গ বচ কমলা ন্চ মিলিত /১সেস ত্বত /৪সের। ্ 

“পৃথক, তোহের্মাণে তত্র পচে জবা শাহ শতং 

শতব্রয়াধিকে ভোয় মুৎসর্গক্রমাতো ভাবেহ 0৮ ইতি পরিভাষা । 

অর্ধাৎ প্রতি ১** পঙ্গ কাপাদ্লো ১ দ্োোগ জগ দিয়া পাক কপিয়। ১৬ পের থাকিণ্ত 

নাষাইবে। কিন্তু কাখাপ্রবা ৩** পলের অধিক হইলে ৮ এপ জলে পাক করিয়। অই্টমভাগ 
থাকিতে নামাইবে । এই নিশমান্থপারে এখানে ৩ দোগ ক্ষছুল ক'গ করা হইয়াছে । বদি 
পল শব্ধদ্বারা ই্রবোব মান-নির্দি না হয় তবে শেযোক্ত নিয়যে কাধ করিতে হয়। পঙগ 

অবতার! মাল'উল্লিখিত হইকেও যদি ১০০ পলের কম হয় তাহা হইলেও শেযোভ নিয়মে 

কাথ করিতে হইবে। 

স্লাত্রন্সেজ্র ভ্রিন্কিলুহলা ? 
ছাতিম ছালের কাধে মধু প্রক্ষেপ দিয়! পান “করিলে অথবা হকিত্রা দারুহকিড্রা, 

তগরপাহুকা. বিড়ঙ্গ ইহাদের কাধে মধু প্রক্ষেপ দিয় পান কলে সংন্দ্রমেহ প্রশমিত হয়। 
ইহাতে যম্বপ্পাছি ওপ, গুলু স্পিলীজতু ঞ।ন্ডো গত এলাচি ছুর্প? 



কলিত টিকিতসাবিধান । ২৬৩ 

সলাত শ্ব জর, শৃশ ত্র আস ন্েেহকেেস্ঞজ্রুশ ও উপরি ন্লিখিত ক্কাধসহ 
ভ্রহদ্ব জ্বর প্রয়োগ কারবে। 

রঅণাছি গুল২গুজ্সু। 

ক্রিকটু ৩ তোলা ত্রিফল। ৩ তোলা, গুগুনু ৬ তোলা. গোক্ষরের কাথে ৭ দিন 
তাবন! দিয় ৯ রতি বটীকরবে। অন্থপান--গরম জল। সাল্রমেহে ছাতিষ ছালের 

রদ ও মধুলহ ব্যবহার করিলে অথবা সাধারণ চিকিৎসায় যে শোক্ষ্ধ্ণাচি কজ্মজ্ 

এবং ফ্ণশভ্রিকাচি কম্ান্ম লিখিত হইবে তৎসহ পান করিলে বিশেষ কললাত 
হয়। 2 

1পশলাজতু প্রম্সোগ। 

শিলাজতু শাল ৮ ঞ্খণ, লগণেল্ কাথে ৭ বার ভাবিত করিয়া /*--%০ 

আন! মাত্রায় ব্যবহার করবে । অনুপান--সাধারণ মেহে শালসারাদিগণের কাধ। 

বিশুদ্ধ বেহ হইয়া এই ওঁখধ ব্যবহার ক'রবে। 

স্শাভন ্গন্থা। াণ | যথা শালবক্ষের সার, অপন বৃক্ষের সার (ইহ! 

শাল জাতীয়), খদির বরফের সার. শ্বেত খদির বৃক্ষের সার, তমাল বৃক্ষের সার, শুপুরির 

মূলের ছাল, ভূজ পত্র, মেষশ,ঙ্গা. তিনিশ বৃক্ষের সার ( ইহাকে জারুল গাছ বলে) রক্ত 
চন্দন. শ্বেতচন্দন, শিংশপা বৃক্ষে পার (ইহাকে শশশুগছ বলে) শিরীধ ছাল, পীতশালের 

সার, অস্ুনহাল, তালবুনের হাল সেগুন বৃক্ষের সার. নাটাকরঞ্র কল্প, ডহরকরঞ্রের ফল, 

অথকণণশালের সার অগুর প ত5শ্দন। শালসারাদিগণে যেসকল সারের উল্লেখ হই- 

য/তুহ, উহারী প্র:ঠাতেই মহা।শক দ্রতেযর মে শ্রেষ্ঠ । কাধ করিবার পূর্বে সারসমূহ 

চূর্ণ কাঁরয়! ভিজা ইয়া রাখবে। “শলাঙ্গহুর সমান কাথ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়। ৮ গুণ জলে 

প।ক করিয়! অইমভাগ থাকিত ন:মাইয়া ছ'কিয়। তদ্দারা ওষধ তাবিত করিবে । আজ 

কান বিশুদ্ধ শিনাঞ্জতু বড়ই হলণঠ মৃরাং উহ। বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়! লইবে। 

এ্র৮-.ক্ষ ক্রু শ স্টোগ। স্বণযাক্ষিকও শালসারাদিগণের ককাথে ভাবিত 

করিয়া! শিল'জতুবত প্ররোগ করা যায় ; কিন্তু ইহার মাত্রা ৩ রতির অধিক নহে।' বাহা- 

দের প্রস্রাব অতিরিক্ত হর তাহাদের পক্ষে শিলাজতু অপেক্ষ! ন্বর্ণমাক্ষিক অধিক 

উপকারী । ্ 
৩০ [িচি,স। | 

এলাচি, শিলাজতু পিপুল ও পাথর কুচি ইহাদের চুণ %* আনা মাত্রায় তুলোদক 

সহ পান করিলে প্রমেহ নষ্ট হর । সান্দ্রমেহে ক্কাথপহ সেব্য। ইহা প্রত্রাবকারক। 

*: পর্ঠিচত্ুদ্রল্রকন। 

রস(সিশর, অভ্র, লৌহ, (শিলাজতু: বিড়ঙগ; স্বণমাক্ষিক, সমভাগ জল দ্বার মর্দানান্ে 



২৬৪ ফলিত চিফিৎসাবিধান । 

৬ রূতি বটী করিদে। অগ্ুপান__দ্বত, মধু বা ছুষ্ধ। প্রমেহে প্রমেহনাশক তত্ব অন্ু- 
পান সহ ব্যবহাধ্য। এই উবধ অন্যান্য পুস্তকে বসারন[ধিকারে লিখিত হইয়াছে । 

ন্সেহক্েস্পকশী । 

বঙ্গ, স্বর্ণ, কান্তলৌত, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ফ্লোটএলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, 
প্রত্যেক সম ভাগ, দ্বতকুমা্ণ রসে মদ্দন করিয়। ৩ রতি বটী করিবে । এই ওঁধধে পাদ 

সম গন্ধক মিশাইতে হইবে । কেহ বা পারদস্থানে রসাপন্দ,র ব্যবহার করেন। এই ওঁষধ 

শুক্রমেহে অতিশয় উপকারা । ইহাতে হুগ্ধান পথ্য । শান্দ্রমেহে কাথ সহ ব্যবহার্য্য। 

প্পিভন্দেক্র িক্কি-তলা £ 
হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়। পান করিলে অথবা দ্বারুহরিদ্রী, 

বিডুঙ্গ' খদির সার ও ধব ( ধাওয়। ) ইহাদের কাথে ম] প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিষ্ট 

মেহ নষ্ট হয়। ইহাতে ০-লান্সেপ্ধল ল্র ৮, সন্দের্বশ্বিল্র ল্রংন” ভহচ্বজ্রেম্থলল 
ল্রঙন5 মহললজ্ষ ও চ তত্র ওর ভ1 টিক ঘ লপ্রদ | 

ভনক্কিশ্ষল জর 

স্বণমাক্ষিক. সোহাগ. স্বর্ণ, রৌপ্য. খর্পর, গন্কক প্রত্যেক ১ ভাগ, তার. প্রবাল, 

মুক্তা, শিলাজতু প্রত্যেক ছুই ভাগ, বঙ্গ, লৌহ- সীসক. রসসিন্দুর, অভ্র. বৈক্রান্ত ও কান্ত- 
লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ। বষ্টিমধুং ব্রিজাতক. মুতা- বেণামূল, ত্রিফলা। বাসক. গুলঞ্চ, শটা, 
দ্বতকুমারী, ভূষিকুক্াগ, শ তযুলী, দুগ্ধ. ইক্ষ বদ 'ও তালমুলীরসে পৃথক ২ যথাবিধি ভাবন। 

দিয়া গজপুটে পাক করতঃ উহাতে কান্তলৌহ সম কণ্ত,রা মিশাইয়। ২ রতি মাত্রায় পিপুল- 
চুর্ণ ও মধুসহ সেবন করিবে । এই ওধধ প্রস্তত করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় 

কিন্তু ইহার ন্যায় দৃষ্টফল গুঁধধ এই অধিকারে বিরল। 

০্সিক্ন্না লট আরজ । 

রদসিলুর, কান্তলোহ. অব্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ব্রিকটু. ত্রিফলা 
শ্বেতআ কড়া, জারে, কার্প নবাঁজ: হরিদ্রা প্রত্যেক সমগাগ, রক্তচিতের ক্কাথে ২* বার 

ভাবন। দিয়! ২ রতি বটা করিবে । অন্থপান-_ মধু। ইহা অতিশয় অগ্রিবর্ধক। 
টি 

লনর্শালি গুড়ি । 
স্বণণ, রূস, গন্ধক; লৌহ, অন্র, শিলাজতু, ছোট'এলাচি, ভ্রিফল।, .জাতিফল, কপুর, 

মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক সম হাগ, ইহাতে প্রমেহ ও বহুঘুত্র আরোগ্য হয় । 



ফলিত চিকিতসাবিধান। ২৬৫ 

০মহহজা। ১ 

রসসিন্দুর, কাস্তলৌহ- শিলাজতু স্বর্ণমাক্ষিক, মনংশিলা, ত্রিকটু, জ্িফলা, বেলস্ত'ঠ, 
ভারে, কয়েদবেল, শু ঠ. হিদ্রা গ্রত্যেক সমভাগ। ভূঙ্গরাজ রসে ৩০বার ভাবনা দিয়া 
৮ রতি বটী করিবে অগ্পান --যধু। হপ্তমেহে এই উধধ প্রয়োগ করিলে ওষধ সেবনাস্তে 
মহানিম্বের বীজ ॥* তোল! তঙুলে'ক দ্বার। পেশণ করিয়া ৩৯ আনা ত্বত ও ২ 
তোলা তগুলোদক সহ পাশ কারবে। কেহ কেহ সাধারণ মেহেও এঁ অন্ুপান ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। 

চতদ্র গ্রান্ড লাডিগ। 

সোমবাক্গী,বচ, ঘুতা, চিরতা- দেবদারু, হবি দা, দরুহরিদ্রা, আতৈব, পিপুলমূল, চিতে মূল, 
তেউড়া, দস্তামূল, তেজপাও, দারুচিনি, ছোটএলাচি, বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা, ধনে, 
ত্রফলা, চই. বিড়ঙ্গ, গজপিণুল, স্বর্ণমাক্ষিক. ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈম্ধব, সচল- 
লবণ, বিট লবণ প্রত্যেক ॥০ তোলা- লৌহ ৪ ঠোল।, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা, 
গুগ্গুলু, ১৬ তোল! এক এ মর্দন করিয়া ৮ রতি বটী করিবে । বখোপযুক্ত অন্ুপানে ইহ! 
ব্যবহার্ধ্য। পিষ্টমেহে কাথ সহ ব্যবহার্ধ্য। 

ইহাতে হ্বহন্বজেদস্্রল ও তে িচটার্শবল্িষু ফলপ্রদ। 

ব্প শ১৬5্ক্ছ ভিক্ষু ভলা। & 
এই মেহই অধিক পরিমাণে দুই হয় । ইহ ককের খ্বেতনিদ্ধগুগ হইতে উৎপন্ন হয় 

ইহাতে শুক্রের অংশ সংস্থই্ট থাকে । যদি এই মেহে কেবল শুক্রই পতিত হয়, তবে ইহাঁও 

অপাধ্য হইতে পারে । 

পৃক্কিব ৮ আশ্বাস । যথা _দুব্ধা, কেুর, নাটাকরঞ্জের ছাল, পানা, শেওলা 
ও কৈবর্ত মুস্তক-- ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয় পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য 

হয়। ইহা শুক্রমেহে প্রযোজ্য । | 

তেল-্াক্কর্যাঁল কম্াস্্র। যন দেবদারু, কুড়, অগুর ও রক্তচ্দন 

ইহাদের কাধে মধু প্রক্ষেপ [দয়া পান কাঁপলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয়। ইহা মিশ্রিত 

শুক্র শুক্রমেহে ডপকার।। কেহ কেহ অগুরু হানে এঞ,ণ ছাল গ্রহণ করেন। 

শ্বেত খর্ধর সাগর ক্কাথ পান কারণে শুত্রমেহ আরোগ্য হয়। ইহা অনির্গত শুক্র 

শুক্রমেহে প্রযোজ্য । ৃ্ , 

অঞজন ও চস্দনের -ক্ায় পান কারনে শুক্রখেহ নঃ হণ । ইহা সাধারণ শুক্রমেহে 

উপকারা এবং কেবল শুঞ্ঞআাখানবারক। 
৩৪." 



২৬৬. ফলিত চিকিৎসাবিধান। 
পালন ইস্ত্রী শর সপ তী সপ সি পি দি 

ইহাতে বঙ্গেশ্বর, প্র্েহ চিন্কামণি, মেহবারণ সিংহরস, শিলাজতু 

প্রয়োগ, বৃহৎকামচুড়ামণি, স্বর্ণবঙ্গ, চন্দরপু্টি রস, বঙ্গা্টক, চন্দ্রকলা, 

মেহু কেশরী, ইন্দ্রবটী, স্থরস্থন্দরী বটী, শালালী দ্বত, বঙ্গীভ্রজতু, চন্দনাসব 

ও প্রমেহ গজসিংহ ঘ্বত প্রয়োগ করিবে। শুক্রমেহে বঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট ওউষধ। এমন 

কি কেবল বঙ্গ সেবনে শুক্রমেহ আরোগ্য হইতে পারে।  শুক্রমেহে শুক্র হিশ্রিত আব ব 

কেবল শুক্রজাব হইলে বঙ্গের সায় হিতকর ওষধ দ্বিতীয় নাই। বঙ্গ ধাতুপোষক. শুক্রের 

গাঁ়ত। সম্পাদক এবং প্রভাবে মেহ নাশক। 

জেন । 

রসসিন্গুর ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ-দ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। 

কেহ কেহ বটা না করিয় চূর্ণ ই প্রয়োগ করেন। সাধারণ অনুপান_মধু। শুক্রমেহে 

ত্বতকুমারী, শিমুলমূলের রস, গঁদ ভিজীন জল. হরিদ্রা, আমলকীর রস প্রভৃতি নানাবিধ 
অন্পানে যোগ্যতা অনুসারে প্ররোগ করিবে । 

মহ ছি্ভীন্সলশি। * 

স্বর্ণসিন্দুর, লৌহ, অন্র, মুক্তা, প্রবাল, বঙ্গ. সীক, বরাট প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ।* 

সিকি--স্বতকুমারী রসে মাড়ির ২ রতি বটী করিবে। অন্থুপান_ হরিভ্রাচু্ণ ও মধু । 
ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ওষধ। 

সেহরী টিন হ জজ । * 

বঙ্গ, জাতিফল, খদ্ির, কর্পূর, লৌহ, অন্র. মুক্তা, রৌপ্য. সীসক জলদ্বার! মাঁড়িয়। 
বুটপ্রমাণ বটা কারবে। অন্ুপান-_দ্বত চিনি ও মধু। ইহা বনুমূত্রের উতর ওষধ। 

অর্শ শর্ছ। 

(লৌহ বা মৃগ্মরপাত্রে বঙ্গ অগ্রিসস্তাপে গলাইয়। তাহাতে বঙ্গ সমান পারদ মিশ্রিত 

করিবে। তৎপর পারদ সমান গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করণানন্তর গন্ধক সম নিশাদল চুর্ণ 
মিশাইয়! মর্দন করতঃ নির্লচুর্ণ করিবে । তৎপর বোতলে পুরিয়া মকরধ্বজ পাকের ন্যায় 

বানুকাধন্ত্রে পাক করিবে । এইরূপ ৪ প্রহর কাল যধ্যঘগ্রিতে পাক করিলে ন্বর্ণরেণু 
সদৃশ স্বর্ণবঙ্গ নামক ওঁষধ প্রস্তত হইবে । এই ওঁষধ রসায়ন, ₹লকর, কান্তজনক, স্মরণ 
শক্তি বর্ধক; শুক্রজনক, অগ্নিবর্ধক ও প্রমেহ নাশক। মাত্রা ২৩ রতি । অঞ্চপান-_ 

সাধারণতঃ মাখন ও মিশ্রি। অবস্থা বিশেষে অন্ঠান্য পুষিকর অথচ মেহ নাশক দ্রব্যের 

অন্থগানে প্রয়োগ করা যায়। এই ওঁষধ ক্ষয় নিবারক ও স্নিগ্ধ । যেস্থলে রোগী শুক্র 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। , ২৬৭ 
বশ বি আপা শসা অসম পর শা দি জবা পিস 

ক্ষয় হেতু অত্যন্ত শীর্ণ, রুক্ষ দেহ, হীনবীর্য্য সেই স্থলে এই ওঁষধ প্রযোজ্য | ইহ! ধাতুক্ষয় 
জন্য কুশিত বাত নাশক । 

স্বপন্বত্ছ | ( তীয় প্রকার ) 

পারদ ১ তোলা, পদ্মরাং পত্র ১ তোলা: ১ প্রহর মর্দন করিয়া ১।* ভোল। নিশাদল 

ও ৩ তোলা গন্ধক সহ ৩ প্রহর মর্দন করিয়! বোতলে পুর্ববৎ পাক করিবে । 

চতুদ্রপ্পু্টি জ্রস্ন। 

রসসিন্দুর ৯ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মুক্ত! ৩ ভাগ, ন্বর্ণসিন্ুর ১ ভাগ, লৌহ, অত্র, খর্পর, 
বঙ্গ প্রত্যেক অর্ধ ভাগ ঘ্বতটুমারা ও বিল্বপত্র রসে ভাবন1 দিয়া ২ রতি বটী করিবে। 

সাধারণ অন্ুপান-_মাখন, মিশ্রি, শিমুলমূলের রস ইত্যাণ্দ। 

প্রন্সেহ গক্ষহ্িহহ বত । * 

বত /৪ সের, চিনি /১ সের. মধু /॥ সের, ছুপ্ধ ১৬ সের, কন্ধার্থ--হরীতকী, 
আমলকী, মুতা. তেজপাত. ধাইফুল, দারুচিনি, এলাচি, গোক্ষুর, বেড়েলামূল, লবঙ্গ, 

লৌহ, প্রতোক ৮ তোলা. শেষ পাকার্থজল ১৬ সের। ইহাতে শুক্রমেহ, শুক্রক্ষীণত1 ও 
পিত্তজ মেহ আরোগ্য হয়। 

হজ্লক্টন্ | 

পারদ, গদ্ধক. লৌহ, রৌপ্য. খর্পর, অন্ধ তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, বঙ্গ সর্বসম. 
গঙ্গপুটে পাক করিবে । মাত্রা ২ রৃতি। মধু অথব! হরিদ্রাচর্ণ এবং আমলকা রস ও মধু 

সহ এই ওধধ পেব্য। ইহাতে বিষমন্গর্: মূরাতিসার, আম?দাব, সোমরোগ ও পিত্ত 
নই হর। এই ওবধ পিতৃঙ্জ মেহেও প্রযোজ্য । 

চত্দ্রুল]1। 

রসসিন্দুর, অন্র, বঙ্গ, পারদ তম্ম (অভাবে রসসিন্দুর ) প্রত্যেক সমভাগ । গুলঞ্চের 

কাথে ও শিমূলমূলের কাথে পৃথক ৭ বার ভাবন| দিয়া ৩ রতি বটা করিবে। 
অন্ুপান-মধু। এই ওষধ শুক্রের গাঁ়তা সম্পাদক ও শুক্রত্রাব নিবারক। 

ইত্দ্রনক্রী। 

রসসিন্দুর, বঙ্গ. অঙ্গুনছাল. শিমুলমূলের রসে ১ দিন তাবন। দিয়া ৩ রতি বটী করিবে 
অন্পান-_মধু.ও শিমুলমূল চু । ইহাতে মধু মেহও আরোগ্য হয়। 

স্বুল্রস্বুন্দল্রী ী। * 

স্বর্ণ লৌহ, অন্র, শিলাঙ্গতু, গুগগুলু ও সোহাগার থই কেশরাজের রসে ৫ দিন 
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ভাবন। দিয় ৩ রতি বটী করিবে । অন্ুপান শেওলার রস। অবস্থাবিশেষে অন্তান্ত 

অন্ুপ'নেও ব্যবহার্য । 

স্বঙ্গাত্রজতু । * 

বঙ্গ, অন্র ও শিলাঙ্গতু একত্র মদ্দন করিয়া! ৩ রতি বী করিবে। অন্পান--শিমুল 
মূলের রস গ্রস্ৃতি। 

স্পালসঞ্শী ঘ্বতত॥ * 

স্বত /৪ সের, শিমুলের রস /৪ সের, ছাগ ছু্ধ /৪ সের, কন্কার্থ-_মশ্বগন্ধ।. শতমুলী, রান্না, 

তালমুলী, শু'ঠ, অনন্তমূল, বষ্টিমধু, দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল /১৬ সের। মৃৎপাত্রে 

মুছ অখিতে পাক করিবে । এই উধধ ধাতুক্ষয় নিবাক, পা$্পাষক এবং ক্রেব্য, শোষ, 

কাস ও প্রমেহ নাশক। ইহা শুক্রমেহে বিশেষ ফলপ্রদ। 

চ্ল্দ্্নাহললল। 

শ্বেতচন্দন, বালা, গোক্ষুর, মুত", গান্থারী, নীলোখ্পল, যৌরা, প্রিনন পরকাষ্ঠ, 
তেজপাত, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন. আকনাদি. বটছাণ অশ্বখছাল, দেবদারু;শটা, ক্ষেত্রপর্পটী. 

বষ্টিমধু; রাঙ্গা, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল. অ।মছাল, “ম।চরস প্রত্যেক ১৯ পল, ধাইফুল ১৬ 
গল, দ্রাক্ষা' ২* পল, চিনি ১২॥ সের, গুড় /৬ সের। এই সমন্ত দ্রবা নিপ্ধ মৃত্পাত্রে ১২৮ 
সের জল সহ ১ মাদকাল ঢাকিয়া রাখিবে, পরে কন্ক ত্যাগ কারয়। দ্রবংখ ছাকির। 

লইবে। ইহা! বলকর, পুষ্টিকর. সুন্বাু আঁপ্রর্দীপক ও শুক্রনেহ নাশক | 

প্রন্মেহ শুন্ন্বেন্ন অন্মুচ্শান্ ন্ক্কর্ষাচম্ম । 

যজডুমুত্র ঘ্বতকুমারী. হবিদ্র। আমলকারস, ধধু ।শমুলেররস, অজ্ুনিছাল, গুলঞ্চ। 

সারবৃক্ষের সার, রক্তচন্দন, গোকুব, শেওল। কেউ, কেশ ত্র, বড় এলাচি ও মধু। ইহারা 

শুক্রষেহ নাশক | তালমূসী, শিমুপমূল- গুল, রতকুমারী, ছুগ্ধ, অস্বগন্ধা এবং 

বিজ্জল জাতীয় অন্যান্য স্বাছু পদার্থ শুক্রবর্দাক। ওানলমূলা, শিদুলমূল ও তেঙগাকুচার মূল 

শুক্রের ঘনত। কারক। আগ্নের পদার্থ, (মরিচাদি) অত্যন্ত তিক্তপদার্থ, (নিম্বাদি ) 

অত্যন্ত কবার পদার্থ (হরীতকা প্রন্থতি) এবং কার পদার্থ শুক্র নাশক। এই সমগ্ত 
পদার্থের বিষয় বিবেচন। করিয়। গুক্রমেহের :চ'কিহসা করিবে । 

অআহ্খ হিলক্ষভ্ভা তলত 
শোধিত বক্তচিতে যূলের কাথ মধু সহ পান করিলে সথব! চই, চিতেমূল. হরতকী ও 

ছাতিম ছালের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দিক'তা মেহ নষ্ট হয়। দারুহরিদ্রা 
গশিয়ারী, ত্রিক্ষলা ও আকনাপ ইহাদের কশারে মধু প্রক্ষেপ দরিয়া পান করিলেও সিকতা 
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মেহ নষ্ট হয়। নিমছালের কষায় পান করিলে মিকতামেহ নষ্ট হয়। কেহ কেহ নিমের 
ছালের পরিবর্তে সার গ্রহণ করেন । 

ইহাতে স্েঅলাদ লস; ক্োহলজ, কলহ অজেস্টল্র। চজ্দ্র- 
গন্ডানঙী, দেলদ্যান্বর্ষলিষ্ত ও শুত্তস্নাভক্কাহ্দভী প্রয়োগ করিবে। 

শুভ্র সনাশক্াক্রী। 

গোক্ষুর বীজ, ব্রিফলা, তে-+প।ত, এলাচি, রসাঞ্ন, ধনে, চই, জীয়ে, তালীশ পত্র, 

সোহাগা, দাড়িমবীজ প্রত্যেক ৪ ভোল. গুগগুলু ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ 
গত্যেক ৮ তোলা । দাড়িম রলে মর্দন করিয়া! ৪ রঠি বটি করিঘে। ওষধ ক্িগ্ধ ভাঙে 

রাখিবে। অনুপান--দাড়িমের রস, ছাগছুগ্ধ বা জল, সিকতামেহে ক্কাথ সহ সেব্য। 

অঅন্দ হলীভিক্মেক্্র চিন্কি-লা । 

আকনাদি, মুর্ধা ও গোক্ষুরের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে অথবা আকনাদি 

ও গোক্ষরের কমায় পান করিলে শীত মেহ প্রশমিত হয়। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারী, ত্রিফলা, 

ও আকনাদি ইহাদের কষায় মধূধুক্ত করিয়া পান কবিলেও শীতমেহ আরোগ্য হয় । 

উদ্কমেহ প্রশান্তির নি'মত্ত ষে সমন্ত বধ লিখিত হইয়াছে তাহ! কাথ সহ প্রয়োগ 

করিলে বিশেষ কল হইবার সম্ভাবনা । কেহ কেহ সোমরোগের ন্যায় ইহার চিকিৎস। 

করিতে উপনেশ দেন। যাহাহটক অবস্থা/বশেষে উত্তয় পথই অবলম্বনীয় । এই মেহ কফের 

শৈত্য গু হইতে উৎপন্ন হত্ব। শুঠপ্বাং উঞ্চবার্ণা উ্ষন্ষ ইহাতে ব্যাধিবিপরীত ও রোগ 

প্রশমক হইবে। ইহাতে লোশ্রা - ল বিশেষ হিতকর । 

লোশ্রণজ্দনন। 

লোধ, শা, পুষ্প্যু, এল চি, যুর্বামূল, বি রগ, ত্রিক্গ।, যম। নী, চই; প্রিরঙ্থু,গুবাঁক, বাখাল- 

শনানূল, উবত| কটকী, বানুষহ শ তগনপাহক।, চিতেমূল, পিপুলমূল, কুঢ়, আতৈষ, 

আকনাদি,কৃট এছাঁপ, নাগকেশর? ইন্দ্রধব, নধী, তেক্দপত। মরিচ, কৈবর্ত মস্তক প্রত্যেক ২ 

তোলা, জন ১৩ দেব, শের ১১ দেব ছাকিব। প্র রিক্ধ ভাণ্ডে /৮ দের মধুসহ মুখ ঢা্কিয়। 

১৫ দিন বাখিবে। তৎপর ২ ভে।ল। মাত্রান্ব সেবন করিবে | ইহ্যতে কফজ মেহ বা কফ. 

পিত্তজ মেহ আরোৌগা হয়। 

তাপ স্প৯স্স্েত্ি রি নবি রস্লা। ষ্ 

খদিন গাগ্ঠের কাথ / খদিরপান বিশেষ উপস্কারী) মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে 

অথব। যম ”াঁ, বেণামুল; হরীতকা" ও. ইহাদের কষ।য় মধুযুক্ত করিয়? পাঁন কাবলে 
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অথবা ব্রিফলা ও গুলঞ্চের কধায় পান করিলে শনৈর্মেহ প্রশমিত হয়। ূর্বামূল, 
গোক্ষুর ও আকনার্দি ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়! পান করিলে শনৈর্মেহ নষ্ট 
হয়। 

এই মেহ কফের মন্দগুণ হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং তীক্ষ গুণাম্িত দ্রব্য দ্বারা উপকার 
লাভ করা যায়। 

ইহাতে এলাদি চূর্ণ, শিলাজতু যোগ, মেহবজ্, মেহ কেশরী, চন্দ্র- 
প্রভাবটী, মেহ মুদ্গর বটিকা, দেবদার্ববরিষউ ও ত্রিকণ্টকাস্ত- ঘ্বৃত ও তৈল 
ব্যবহার করিবে। 

সা 

স্নেহ সুদ্ঞল্ল বিকা। 
রসাঞ্জন, বিটলবণ, দেবদারু, বেলশু"ঠ, গোক্ষ,র বীজ. দাড়িম বীজ. চিরতা, পিপুজ মূল, 

গোক্ষুর, ত্রিফল।. তেউড়ী মূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ভক্ম সর্কসম, গুগ গুলু ৮ তোলা৷ 
দ্বত দ্বার] মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে । অনুপান-_ছাগছুপ্ধ বা জল। শনৈর্নেহে 

কাথ সহ ব। গোক্ষুরের কাথ সহ পান করিবে । 

ত্রিকণ্টকাগ্য ঘৃত ও তৈল। 

গোক্ষুর, আমরুলি. শ্বেতখদিরের সার, শোধিত তল্লাতক (অভাবে রক্তচন্দন ) 

আ'তৈষ. লোধ. বচ. পল তা. অজ্জন ছাল, নিম. মুতা. হরিদ্রা, যমানী, পদ্মাকাষ্ঠ, মঞ্সিষ্ঠী 

আকনাদি. অগুরু. বক্তচন্দন ইহাদের কন্ক মিলিত /১ সের. তৈল বা ঘ্বত /৪ সের 

/১৬ সের জল সহ যথাবিধি পাক করিবে । ইহার তৈল ব্যবহারে বাতকফাধিক মেহ ও. 

দ্বত পানে পিত্তজ মেহ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা ল্নননন্ক গান করিয়া ব্যবহার করিলে 

ভ্রিদোষজ মেহ আরোগ্য হয়। ঘ্বত /২ সের ও তৈল /২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক 

করাকে ল্মন্নন্ক বলে। যদিও পিত্তজ মেহে ঘ্বত বিহিত হইয়াছে তথাপি শনৈর্মেহে 
ফলদায়ক হেতু প্রযুক্ত হইয়! থাকে । 

. আহ্থ ভলাভন। তন ক্িল্কি৩লা । 
এই যেহ কফের পিচ্ছিপ্প গুণ হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাতে বিশদ ও রুক্ষ গুণান্বিত 

দ্রব্য বিশেষ উপকারী। জামছাল. হরীতকী. চিতেমূল ও ছাতিম ছাল ইহাদের কাঁথ 
মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অগব1 ব্রিফলা. শোণালুফল মজ্জা ও দৃাক্ষার কষায় পান 
করিলে অথবা যমানী, বেণামুল, হরীতকী, গুড়ুচী ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়! পান 
করিলে লাল! মেহ আরোগ্য হয়। শেষোক্ত যোগটী শনৈর্মেহেও লিখিত হইয়াছে. 
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সুতরাং উহা! শনৈর্মেহ ও লালাষেহ প্রশমক | ইহাতে ১ম যোগটীই বিশেষ ফলপ্রদ। 
ইহাতে ভ্রহত লজেম্প্রল। হ্সেক্মন্সালে ভুঙল। শ্মেহ হজ 5 0: 

ক্েস্ণল্লী” জ্কুল্রস্তুন্ষল্রী ভা, পুর্ণ ত্র ল্রস্ন ও নিচ্যাালীম্শ জর 
অবস্থ। বিশেষে প্রয়োগ করিবে | 

লক্যোালালীপ্ ভাঙল । 

রসসিন্দর, অত্র. সীসক, স্থণ প্রত্যেক সমত্ণগ, মহানিমের ছল চু অর্কসম. মা 

/» এক আ।না। অন্ুপান-মধু। ওষধ সেবনান্তে হরিদ্র! চুণ”%* আনা আধ তোলা মধু 

মহ সেবন করিবে । কেহ২ এই ওধধে মহানিমের বীজের চুর্ণ গ্রহণ করেন এবং তাহাই 
সমীচীন। কারণ প্রমেহে নি ও করঞ্জের বাজই গ্রৃহণীয়। ইহা প্রমেহের উৎকুষ্ট উবধ, 

বিশেষতঃ লালামেহে অতীব হিতকর । 

হর হু্ক,শ্সেজ্র চিল্কি-৩লা। ) 

এই মেহ কফের মাধূর্য্যগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। তিক্ত দ্রব্য ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ই 
হিতকর । ূ | 

আঁকনাদি. বিডুঙ্গ, অজ্জুন, ছুরালতা. ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে 

অথবা জয়প্র কাথ মধুযুক্ত করিয়! পান করিলে কিন্বা নিমবীজের কধায় পান করিলে 
ক্ষ, মেহ আরোগ্য হয়। ২য় যোগটী বিশে ফলপ্রদ। এই মেহে শীতল ও মধুর দ্রব্য 
সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। উদকমেহে যে সকল ওধষধ ব্যবস্থিত হইয়াছে ইহাতেও 

তত্তৎ উধধ প্রয়োগ করিবে । হলান্দনসাথ ভরত, জক্কেরশ্রিল জরঙলত ল্িল্যো- 

লাগীস্প লঙন? ভ্রহত্ সৌন্মমাথ জরস্য ও লসম্ন্ুত্বুক্মাকল্র লন 

বিশেষ ফলদায়ক। বিলল্টাবন্লাীস্শ ভিশ্ন প্রত্যেক ওবধই কাথ সহ সেবন করিবে। 

অজ্দ ্ষল্লাতহ্ভ্র জিল্কি-কনা। ? 
ইহ: পিত্তসংসগিকফারন্ধ | ইহাতে প্রত্রীবে মদের গন্ধ হয় এবং মুত্রের উপরিভাগ স্বচ্ছ ও 

অধোভাগ ঘন হয়। 

কদন্ব ছাল, শাল মুলের ছাল, অঙ্কন ছাল ও যমানী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া 
পান করিলে অথব। মধুযুক্ত নিমের ক্বীথ পান করিলে কিন্ধী শিমুল মুলের কষায় পান 

করিলে সুরামেহ আরোগ্য হয়। 

ইহাতে োম্সেস্্রল *লঙ্ঃ ইঞ্লটী5 শ্শাল্সলী সত, বক্জান্টক, 

লোধ্রাতন্ব ও নেমেহক্কেস্ল্লী অবস্থান্ুসারে ব্যবহার করিবে। 
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আক্ল সক্রুঞ্্ি ভ্তাল্ কল ০5্ভ্ 

ট্ম্কষিশুভলা 
বিফল]. শেোণালু মজ্জ।, দ্রাক্ষা1! ইহাদের কবায়ে মধু প্রকেপ দিয়া পান করিলে ফেন- 

মেহ আরোগ্য হয়: যদি পিত্তসংসর্গা হয়, তবে ইক্ষগুড় সহ সেন করাইবে। এই 
মেহের সহিত লালামেহের চিকিৎসাসাদৃশ্য আছে। লালা মেহেও মধু ভিন্ন এই যোগ 
উল্লিখিত হইয়াছে । সুতরাং লালামেহ এবং ফেনমেহ এক ক্কাতীয 1 এই জন্যই চরকে 

সেনযেহের পরিবর্তে লালামেহ পঠিত হহুশ্রাছে। কিন্ত ব্যাধি পরুম্পর পৃথক । লাল৷ 

মেহে যে সমস্ত ওষধ লিখিত হইয়াছে অবস্থা বিশেষে ফেন:মহে তৎসনুদায় প্রয়োগ 
করিবে। বিশেষতঃ ইহাতে এলানি হুপ, সহ কুলাভ্ভক্ু লন, লুহত 

শুণস্ত্্র জল ও স্ুজেহক্রালন্লে লগ আস্ত হিতকর | 
[মহ ভুল রি হুমন 

বঙ্গ, অন্র. পারদ. গন্ধক. চিরত।, পিপুল [ল. খ্রিকটু, জ্রিফলা- তেউড়ী, রনাঞ্জন, বিড়্ঙ্গ, 

মুতা. বেলশ্তুঠ. গোদ্ষুত বাস দাড়িম বাজ. প্রতোক ১ ভোলা. শিলাজহু ৮ তোলা। 
বনকাকুড়ের রসে মদ্দিন করিয়া! ৪ রতি বটী কারবে। অন্ুপান--ছাগ ছুগ্ধ, জল, আমলকী 

রস. কুলথ কলাইয়ের কাথ প্রকৃতি | ূ 

কেহং প্রআাব সরল করিবার ডন্য কর্চী বাজাদি চু বাবহার করেন। যথা-_ 

কাকুড়বীজ চূর্ণ, সৈন্ধব. ত্রিফল। প্রত্যেক সম হাগ, মাত্রা %* আনা। অন্থপান গরম জল। 

অঞ্গ ্তু্ীভত্ভ্ কত ভলম্প তহ্বহ্ 

ভিসা ভন। ॥ 

এই মেহে প্রজাব অতান্ত শুন্রপর্ণ হর এনং মুতের আন্বাদ লবণ ভাবাপন্ন হর। এই 
মেহ বিরগ্ধকক্ষানন্ধ | কফবিদদ্গ হইলে শবনৃতা প্রাপ্ত হন্ব। আ'কনার্ি ও অগুরুর কথায় 

পান করিলে লবণমেহ আরোগ্য হর । ইভাতে ণঙ্লা লশ্নাখ করল, হত লর্ঞে- 
স্ব, মতান্তব্রার় ল্রহত় লঙক্ক্েম্্রল্রঃ সহ ককিশিজ্রী ও আন্মম্দভৈলন 
ভুবন ব্যবহার করিবে । 

স্ব তাশুলীক্ লহ জ্েম্জ | 

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন, স্বণ” বঙ্গ, নুঞ্ত।. স্বণ মাাক্ষক প্রত্যেক দমণাগ । দ্বতকুমারা 
রসে ম্দিন করিয়। ২ রতি বটা কারবে। এহ গউধ রঞ্জন অ(তশয় কণদায়ক। লবণ 
মেহে কাথ সহ ব্যবহাধ্য। 
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"রসি "সি উর একি আপি এ টক টা জি সনি এ সই এ 

আন্ন্দত্ভিক্ ল কললস্ন। 
বঙ্গ, ত্বণ? রপসিন্দুর প্রত্যেক সযভাগ। মধুদ্বার মাড়িয়া ২ রতি ব্টী করিবে। 

অনুপান__মধু বা প্রমেহ নাশক কাথাদি। কেহ২ং লবশমেহে দল দাক্কর্য দি 
ব্যবহার করেন। 

সি শপ পি এসপি জি পি এপস 

ল্শ্ুক্শ্েত্ড ভিল্ষিল তলা £ 
পিগ্ী থেজুর, গাস্তারী ফল, গাবের আঠি ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথে ॥* তোলা মধু 

মিশাইয়! পান করিলে রক্তমেহ আরোগ্য হয়। শু, অর্জন ছাল, শুল্ফা, নীলোৎপল-_ 
ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা পল্তা, নিমছাল, আমলকী, গুলঞ্চ 
ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তমেহ প্রশমিত হয়। কেহ২ কেবল 
রক্তচন্দনের কথায় মধুপহ পান করিতে পরামর্শ দরিয়া থাকেন। ইহাতে শ্যপ্রোবাছি 
চু, বুহস্পাবলেহ, হেব নবান্ন, ব্বর্শবজ্চ, হন্তিস্পক্ত্ে জঙ্ন 
আআন্নম্দ তল্লন্ব, চ্ল্দম্নাতল5 ন্মেহ ন্েেস্পলশী” ইত্্রডী ও 
অবস্থা বিশেষে [লা ন্নন্নাথ ল্লস্ন এবং মহ ল্ু5লাস্ত কচ ব্যবহার করিবে। 

স্যাপ্রোলাছে চর্শ। 

বট, যজ ডুমুর, অশ্বখ. প্তোণাকছাল,সোন্দাল,অসন,( পীতশাল ) আমের আঠি, জামের 
আঠি, কয়েদ্বেল, পিয়াল, অর্জন, ধব, (ধাওয়া) মৌলফুল, যষ্টিমধু, লৌধ, বরুণছাঁল, 
পালিধ। ছাল, পল্তা, মেবশৃঙ্গী, দস্তীমূল, চিতেমূল; অড়হর পঞ্জ, করঞ্রফল, ভ্রিফলা, কুটজ, 
তল্লাতক প্রত্যেক সমভাগ । অন্ুপান-_মধু। উষধ সেবনান্তে ভ্রিফলার কাথ বা ত্রিফলা 
ভিজান জল পান কর্িবে। ইহা দ্বারা মুত্র বিশুদ্ধ হয় এবং প্রমেহ পিড়ক1 উৎপন্ন 
হয় না। 

বুহশ্ণাল লেহ। 
কুশমূল, কাশমূল, বেণামূল, কষ্েক্ষুমূল, খাগড়মূল প্রত্যেক ১* পল, গজল ৬৪ সের, শ্রেষ 

/৮ সের ছাঁকিয়া৷ তাহাতে খণ্ড (অভাবে-__চিনি ) /২ সের মিশাইয়া পুনর্ধার পাকে 
চাপাইবে । লেহবৎ হইলে নামাইয়া য্টমধু, কাকুড়বীক্ষ, কুমুড়াবী ্ গ, শপাবীজ, বংশলোচন, 
আমলকী, তেজপাত, দারুচিনি, এলাচি, নাগকেশর, বরুণছাল, গুলঞ্চ, প্রিয়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ 

২ তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করিয়া রাখিবে। ইহাতে নানাবিধ মেহ ও মৃত্রকচ্ছ, 

আরোগ্য হয়। ইঞ্থ প্রমেহের উৎকৃষ্ট ওবধ। 
* হিকিপ্ণহবেহ হন । 

পারদ, পন্ধক, লৌহ, দ্বর্ণ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমতাগ, আমলকীর রসে মর্দন 

করিয়া এবং ৭ বার ভাবন। দিয়! ২ রতি বটী করিন্বে। ইহাতে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট 

হয়। ইহা পিত্তজ মেহে বিশেষ ফলপ্রদ। 
৩৫." 
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সরে ক কেকিককিকা ররর কফ করা কেকের রিকি এসটিস্মপসী ৯ পপ পি পর বি পপ তি লা সই লরি সই পে 

শ্বাতিিভচ্সেত চিল্কি০ুভলা। £ 
এই মেহে মৃত্র, মগ্রিষ্ঠাভিজান জলের ন্ায় লালবর্ণ হয়। এবং মৃত্রে দুর্গন্ধ থাকে । 

মপ্রিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কাথ পান করিলে এই মেহ প্রশমিত হয়। বেণামূল; লোধ' দেবদারু 
ও রক্তচন্দনের কবায়ে মধু মিশাইয়। পান করিলে অথব। লোধ. বালা, কালীয়ক (দার 
হরিদ্র।) ও ধাইফুল ইছাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মাত্রিষ্ঠমেহ নষ্ট হয়। 
রক্তমেহে যে সমস্ত ওষধ লিখিত হইয়াছে অবস্থাবিশেষে ইহাতে তত্তৎ ওঁষধ প্রয়োগ 

করিবে। 

হাল্লিদ্ুহ্চেত্হ চি্কি-ভলা। ॥ 
এই মেহে মুত্র হরিভ্রী বর্ণ হয় ও মুত্রত্যাগ কালে দাহ হইয়া থাকে। সোন্দালের 

আঠার কষায় পান করিলে অথবা বেণামুল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী ইহাদের কষায় 

কিন্ব। মুতা, হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ ও কুটজ ইহাদের কষায় মধু মিশাইয়! পান করিলে হারিদ্র- 
দেহ আরোগ্য হয়। যে সমস্ত গুঁধধ রক্তমেহে ব্যবস্থিত হইয়াছে অবস্থাবিশেষে তাহাই 
হারিগ্রমেহে প্রয়োগ করিবে । ইহাতে কাচ] হবিদ্রার রস অতিশয় উপকারী । 

ক্কান্রশ্সেহ্হ চ্ল্কি- লা । 
পিততজ মেহের মধ্যে ক্ষার মেহ অত্যন্ত কঠিন ও কষ্ট দায়ক । ব্রিফলার ক্কাথ পানে 

এই মেহ প্রশমিত হয়। ত্রিফলার কাথ ক্ষারত্ব নাশক। মুতা, হরীতকী, কুড় ও কুটজ 
ইহাদের ককাথ পান করিলে অথবা বেণামূল, লোধ, অর্জনছাল ও রক্তচন্দনের কষায়ে 
মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও ক্ষারমেহ নষ্ট হয়। ইহাতে স্যপ্রো্াছি চুপ 
ইত্দ্রছী, স্র্ণন্বঙ্ষ মতান্তরীয় ব্রহশুলজেম্ল্ল ও হোন্সন্লাথ রন 
ব্যবৃহার করিবে। 

লীভ্লক্সেত্র চিক্কি-ুহলা। £ 
অশ্বখ কযার পান করিলে এই মেহ প্রশমিত হয়। পল্তা, নিমছাল, আমলকী ও 

গুলঞ্চের কষায় পান করিলে অথব! নিমছাল, অঙ্গুন ছাল, হরিপ্রা, নীলোৎ্পল, আমৃড়া- 

ছাল ইহাদের কবায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে নীলম্নেহ নষ্ট হয়। কফানুবিদ্ধ নীল 
মেছে ভ্লাভলহ্লাভ্াছি' ক্কআজ্ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে অবস্থা 

বিশেষে ক্ষারমেহ নাশক ওষধ সমূহ ব্যবহার করিবে । ্ 
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অঅম্র ক্কানন ০ম চিসন্কি-৩না? 
বোধ, বালা, দারুহবিভ্রা, ধাইফুল--ইহাদের কষায় পান করিলে অথবা৷ বেণামুল, 

মুতা, আমলকী, হরীতকী ইহাদের কধায় মধুযুক্ত করিয়া! পান করিলে রলালমেহ আরোগ্য 
হয়। ইহাতে ক্ষারমেহ নাশক ওঁষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে । রূক্তমাঞ্রিষ্ঠ 
ও হারিদ্রমেহ একজাতীয় এবং ক্ষার, নীল ও কালমেহ অপর একজাতীয়। নুশ্রুতে 
অন্নমেহ নামে এক প্রকার পিভ্তজ মেহ পঠিত হইয়াছে কিন্তু কালমেহ পঠিত হয় নাই। 
উভয়ব্যাধি পরম্পর বিভিন্ন। 

হব) স্িশ্ংতভ্ডাক্ভ অস্হ্সেহহ জ্িন্কি-তলা! 
ইহা তেহুত্ ত্ঃতপ | এই মেহ বিদগ্ধপিতজাত। ইহাতে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য 

হিতকর। 

স্যগ্রাবাক্ি শেল কম্াম্্র মধুযুক্ত করিয়। পান করিলে অগ্লমেহ 

আরোগ্য হয়। স্যঞ্রোশ্বািপশ। ষথা_বট, যজডুমুর, অশ্ব, পাকুড়, মৌলফুল, 
(অভাবে যষ্টিমধু ) শিরীষ ছাল, অঙ্তুন ছাল, আমছাল, কোশাত্র, ( কেওড়া! ) চোরপুম্পী, 
তেজপাত, জামছাল, গোলাপজাম ছাল, পিয়াল ছাল, যষ্টিমধু, কট্ুকী, বেত, কদম্ব, কুলপত্র, 
(ব্দরীপত্র) গাবের আঠি, শাল সার, লোধ, সাবর লোধ, ভল্লাতক ও পলাশ ছাল। অল্লমেছে 

স্যগ্রা্ীছিগি শ দ্বারা চুণ? লেহ, ত্বৃত প্রতৃতি নানারূপ কল্পনা করিয়। ব্যবহার 
করিবে । এই মেহে স্থপ্রোশ্বাদিপিন্পেল্র চহর্ণ এবং ক্ষারমেহোক্ত ওষধ সমূহ অবস্থা 

বিশেষে প্রয়োগ করিষে। 

কুশের কন্দবৎ যে মূল হয়, সেই মূল কাথ করিয়া! পান করিলে সর্ববিধ পিতজ মেহ 

আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ উহ! ক্ষারাদিমেহে বিশেষ উপকারী । 

বে প্রকার কুশোদক সর্বপ্রকার পিত্তঙ্জমেহে উপকারী, তত্রপ তুল্যভাগ মধুদক 

( মধু ও জল ) সর্ববিধ কফজ মেহে হিতকর । 

অআহগ্খ ল্বাভিঙ্জ নভ্জঙ্মেতু চিন্কিশসনা £ 

যদিও বাতঙ্গ মেহ অসাধ্য. তথাপি প্রকারাস্তরে তাহাকে সাধ্য বা যাপ্য বলা হইয়াছে। 

সক্রতে এই মেহ সগিমেহ নাফ অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে মজ্জা ্বতন্ূগে নির্গত 

হয়। ইহা আত প্রাথনাশক। 
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| গাজাছি চর । 
আকনাদি, কুটজছাল, হিং, কট্কী, কুড় ইহাদের চুর্ণ/* আনা মাত্রায় গুলঞ্চ ও চিতে- 

মূলের কবায় সহ পান করিলে মজ্জমেহ প্রশ/মত হয়। ইহাতে চ্ুতদ্রপ্রভ্ভ, 
হ্বোড়িক্ষাদ্যক্রত, পুণচ্ত্ক্র লন, ল্রহজ্ক্াড়িল্বাদ্যাঙ্য ত+ প্রতমহ- 
ন্সিহিজ্প ভিল, স্শাল্মলীদ্ঘভ এবং রক্তমেহোক্ত বধ সমূহ অবস্থা বিশেষে 
ব্যবহার করিবে। বাতব্যাধির **ভজ্স্মেহ এবং চ্ভু$ত্েহ মজ্জমেহ শান্তির 
নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে । 

ভ্ততদ্রপ্রন্ডা। 

রসসিন্দুর, অত্র, লৌহ, সীসক, বঙ্গ, এলাবীজ, লবঙ্গ, জাতিফল, জৈত্রী, মৌলসার, 
বষ্টিমধু. আমলকী, টিনি, কপূর, খদিরসার, শুল্ফা, কণ্টকারী ও অন্নবেতস প্রত্যেক 

সমভাগ, শোধিত ঈশলাঙ্গলার কাথে মর্দন করিয়া একবার ভাবন! দিবে, পরে 
যথাক্রমে মেষ (ভেড়ার ) ছুদ্ধে ও পানের রসে এক এক দিন ভাবন! দিয়! কুল 

আঠির স্তায় বটিকা করিবে। আমলকী ও পটোল পত্রের কষায়ে গুলঞ্চচূর্ণ বা তাহার 
পালে! ।* সিকি ও মধু।* সিকি মিশাইয়া ওষধ সেবনাস্তে অন্গপান করিবে । পূর্কোক্ত 
অনুপানে বা গুলঞ্চের রস সহ এই ওঁধধ সেবনীয় । ইহাতে বসামেহও আরোগ্য হয়। 

দ্ণড়িহ্াদ্টে ঘ্রতভি। 
স্ুপক দাড়িমফল (খোসা রহিত) /২ সের, যব /8 সের, কুলখকলাই /1 

সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ত্বত /8৪ সের, ছুপ্ধ ৬৪ পল বা /৮ সের। 

শতমুলীরস /৮ সের, কক্কার্থ ত্রীক্ষা, থজ্র, কাকোলী, দস্তী, দাঁড়িমবীজ, জীরে, 

মেদ, মহামেদ, ভ্রিফল1, দেবদার, রেণুক, রাখালশ'সার যূল, হুরিদ্রা, দারুহরিদ্রা। 
মঞ্জিষ্ঠা, কু, বিড়ঙ্গ, ছুূমিকুক্মাণ্ড, শ্তামালতা, এলাচি প্রত্যেক ২ তোলা । এই সত্বত 
পিস্তজও ধাতজ মেছে প্রযোজ্য । 

জ্রহত াড়িহ্মান্যে আত । 

, স্বত /৪ সের, কাথার্থ__স্ুুপক্ষদাড়িম (খোসা রহিত) /২ সের. জল ১৬ সের, 

শেষ /৪ সের, যবতগ্ডুল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, কুলখকলাই /২ 

সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, শতমূলীর দ /৪ সের, ছুপ্ধ /৪ সের, কন্ধার্থ_খজুরি, 

জ্িফলা, রেণুক, অষ্টবর্গ, দেবদারু, হবিড, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাচি, ছূমিকুম্মাু, বেড়েলা, 

শিলাজতু, দারুচিনি, বেপামূল, কৃষ্চাত্রতত্ন প্রত্যেক ৩ তোল1। এই ওঁধধ কফাধিক 

বাতমেহে প্রযোজ্া। 

প্রশ্নেহ ন্িহিল্ তৈল ।" 
তৈল /৪ সের, কক্ষার্থ-_শুল্ফা, জীবস্তী, যষ্টিমধু। দেবদারু, মুতা, হরিজ্রা' 

দারুহরিত্রা, দ্রাক্ষা- শৈলজ, অগুরু, কুদ্ছুম, গোসক্ষর, চন্দন, কুড়, শী, এলাচি, নাটামুল 
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০৯০২০ ০ র মি পি ও ঠ 
সিন্স স্টিক এপ ০০০ 

নাগকেশর, ব্রিফলা, নালুকা, বালা, বেঙেল!, তগরপাছুকা, অশ্বগন্ধা, বাক্স, শতমূলী, 
দারুচিনি, পুনর্ণবা, শালপাশি. মঞ্িষ্ঠা, গুল, কুটজছাল, ূর্বামূল, লোধ, ধনে প্রত্যেক 
২ তোল1। শতমৃলীরস /৪ সের, লাক্ষার রস ১৬ সের, ছুগ্ধ /৪ সের। 

মজ্জমেহে শ্বান্শুল্ স্রতভ5 চরকোক্ত অস্সভশ্রাম্ণ ত্ব্ভঃ ব্লহঞু 
চাগলাল্ে আত? হ্দাজীকুল্রশ স্রত ও লাক্কান্ডাঙ্ডিক্ তৈল 
ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে। 

€ক্ষষীনক্র ও ন্বহ্নাম্সেত্ ভ্িল্কি5ুতা। 
বিটখদিরকাষ্ঠ, খদ্দিরকাষ্ঠ ও স্ুপুরি ইহাদের কাথ পান করিলে অথবা সুপুরি 

ও গুয়েবাবলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে অথব। চাঙ্গেরী ও মেদের 
কাথ মধুষুক্ত করিয়। পান করিলে ক্ষৌন্রমেহ নষ্ট হয়। 

গণিয়ারী কাথ পান করিলে বসামেহ উপশমিত হয়। ক্ষৌত্রমেহে ও বসামেহে 
মব্জমেহোজ ওষধ সকল প্রয়োগ করিবে। মজ্জমেহ এবং বসামেহ প্রায়শ দৃষ্ট হয় না। 

অজ্গ হত্িিল্সেক্র চিল্কি-৩লা। 1 
ইহাতে শরীরের যাবতীয় লসীক1 অংশ যুত্রসহ ক্ষরিত হইয়া থাকে। যদিও 

সোমরোগে শুক্রই তরলীতৃত হইয়া! ক্ষরিত হয় লসীকাভাগ মুত্রসহ শ্রত হওয়ার 

কোন প্রমাণ পাওয়। যায় না, তথাপি উভয় রোগ একজাতীয় বিধায় বক্ষ্যযাণ 

দোমরোগের গধধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে । আমাদের বিবেচনায় সোমরোগেও 
লসীকাভাগ নিঃস্থত হইয়া থাকে ; কারণ যদ্দি এ যুক্রপ্রবাহ কেবল দ্রবীভূত শুক্রময় 
হইত তাহাহইলে রোগী ২।৩ বৎসর কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারিত না। ইহাতে 

জল পান বা তরল দ্রব্য ভক্ষণ একেবারে নিবিদ্ধ। এই মেহের প্রবদ্ধাবস্থায় অন্লাহার 

নিবিদ্ব। সোমরোগের পথ্যাপথ্যই ইহার পখ্যাস্ধ্য। পুরাতন যবের ময়দা ও 
বিশ্তুদ্ধ শ্বতে তাজ! লুচি, টান! ছুধ ও যব বিশেষ পথ্য। কেহ২ এই রোগে অহিফেন 

সেবন অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়! থাকেন । নিরুপায় পক্ষে এই উপদেশ অবশ্ত গ্রহণীয়। 

পশীাছি কাজ । যথা-আকনাদি, শিরীষছাল, ছুরালতা, যূর্বধামূল, 

পলাশ, কয়েদবেল, গাব্ো আঠির শু'ঠ, এই সাতটা ভ্রবা দ্বারা কাথ প্রস্তত করিয়া 

হত্তিমেহে প্রয়োগ করিবে । , ৬ 

তেলাকুঁচার কন্দবতৎমূল পুর্কদিন পাথরের পাজ্রে ভিজাইয়। রাখিয়৷ পরদিন 

সকালে সেই মুলের রস এক ছটাক পরিমাণ পান করিলে প্রায়শঃ ২৩ মাসে এই যেহ 
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এবং সোমরোগের উপশম হয়। পুর্রাতন অবস্থায় এই মুষ্টিযোগ ফলপ্রদ নহে। 
হস্তিমেহ এবং পোমরোগ প্রায়শঃ স্থুল ব্যক্তিরই উৎপন্ন হয়। 

বত. ন্লোদ্কি। 
কম্ত,রী, প্রিয়ঙ্গু, কণ্টকারী, ভ্রিফলা, জীরে, কৃষ্ণজজীরে, ছোটএলাচি, দারুচিনি, 

যষ্টিমধূং মৌরী, বালা, শুল্ফা, কুড়, আমলকী, মুতা, স্ুপন্ক কলাবাটা, পিগ্ডিথেজুরবাটা 
কষ্চতিলবাট, কোকিলাক্ষ বীজ, ( ঠালমাথন। ) বাট। প্রত্যেক %* আনা, চিনি সর্ব- 
চুর্পের দ্বিগুণ ।  পাকার্থ আমলক রস. ছুদ্ধ ও কুম্মাণ্ডের শ্বরস প্রত্যেক 
সমস্ত চুর্ণের ৪গুণ. যথাক্রমে পাক করিবে । মোদক পাকান্তে কন্তরী মিশাইয়া 
দ্িপ্ধতাণ্ডে রাখিবে। পাক কালীন কন্তরী দেয়নহে। ইহা মৃৎপাত্রে পাক করিতে 
হইবে। মাত্র1।” সিকি । অন্থপান-ছগ্ধাদ। ইহাতে সোমরোগ, হস্তিমেহ' মুত্রাতীসার, 
গ্রহণী, উদকমেহ, শীতমেহ, কামলা, কুস্ত কমল! ও পা আরোগ্য হয়। ইহ! বৃষ্য, 
বলকর, শুক্রবর্ধক ও হৃদ্য। 

ইহাতে সোমনাথ রস, বসন্তকুস্ৃমাকর রস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, সোমরোগের 

তালকেশ্বর, হেমনীথরস, কদল্য দিত, কপল্যাদি যোগ, ভ্রিফলাদি কষায় ও 

মাষাদিচুর্ণ প্রয়োগ করিবে। 

হনাঞ্খান্লী ত্বক চিম্কি-5লা।? 
যদি উপরি লিখিত চিকিৎসা দ্বারা প্রমেহ প্রশমিত না হয় অথবা! প্রমেহের শ্বরূপ 

নির্ধীরণ কর। কঠিন হয়, তবে নিয়লিখিত উষধ সকল অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে । 
ঘচলভ্রিক্াছিনকিআম্ ॥ যথা--ক্রিফলণ, দারুহরিদ্রা, রাখালশ*সার মূল ও মুত? 

ইহাদের ক্কাথে সিকি তোলা কাঁচা হরিদ্রা চুর্ণ ও একসিকি মধু মিশাইয়! পান করিলে 

বিংশতি প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয় । 

' চ্টীক্কর্ধযাদিনিম্ীক্স । য-দারহরিদ্রা, দেবদারু, ভ্রিফল| ও মুতা ইহাদের 
কাথ পান করিলে বিংশতি প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। 

আমলকীর শ্বরসের সহিত কাচাহবিজ্র। চুর্ণ ও মধু মিশাইয়া পান করিলে সর্বপ্রকার 
মেহ নষ্ট হয়। 

ভ্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু, হরীতকী ও গুপঞ্চের স্বরস-_এই পাঁচটী যোগের মধ্যে 

যে কোনও ১টী মধুসহ লেহন করিলে মেহ আরোগ্য হয়। এতন্মধ্যে ব্রিফলা বাতমেহে, 

গুলঞ্চ পিত্তমেহে, লৌহ, শিলাজতু এবং হরীতকী ক্ষুফমেহে প্রশস্ত । 

শ্বেতখদিরের সার অথবা শালাদি বৃক্ষের কোন একটার সারের ক্কাথ পান করিলে মেহ 

। ইহা] কফমেহে বিশেষ ছিতকর। 
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শিমুল মূলের রস সর্ববিধ মেহ নাশক। বিশেষতঃ ইহা শুক্রমেহে হিতকর । 
সজল কৌচ৷ ছুপ্ধ পান করিলে পুরাতন শুক্রমেহ আরোগ্য হয়। 
ছুগ্ধসহ শতমুলীরস পান করিলে মেহ আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ ইহা শুক্রমেহে এবং 

স্ব্মূত্রমেহে প্রশস্ত | 

বেণামূল, দারুচিনি, এলাচি, অগ্ডরু ও শ্বেতচন্দন, ইহাদের দ্বারা অঙ্গ বিলিগ করিলে 
মেহ আরোগ্য হয়। 

কফমেহনাশক দ্রব্যের কাথ দ্বার' ঘ্বত পাক করিয়া কফমেহে এবং পিস্তমেহ নাশক 

দ্রব্যের কাথ দ্বার ঘ্বত পাক করিয়। পিত্বমেহে প্রয়োগ করিবে । এই সকল ঘ্বৃত অকক্ক। 
পূর্ববোভ স্পা হন স্াক্লাদিগিেল্ল ঘনীভূত কাথে হরীতকী, দত্তী, লোধ, কাস্তলৌহ 

ও তাত্র প্রক্ষেপ দিয়! লেহ প্রস্তুত করিবে । ইহা মধুসহ লেহন করিলে সকল প্রকার 
মেহ আরোগ্য হয়। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য কাথ্যদ্রব্যের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে । 

সাগান্রর জভু। 

সীসক, অভ্র ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বট়ী করিবে। 

এই গুঁধধ হস্তিমেহ ভিন্ন সকল প্রকার মেহে প্রয়োগ করা যায়। ইহ। যথাযোগ্য অন্গপানে 
ব্যবহার করিবে। 

সিল পি সস সত পি পা শী পা পরস্পর | জা ৭ সপ 

াগজত । 

সীসক ও শিলাজতু দ্বারা ৩ রতি বটা। অন্ুপানভেদে সকল প্রকার মেহে প্রয়োগ 

করা যায়। 
লঙ্ষ জত্ত। 

বঙ্গ ও শিলাজতু দ্বারা বটা ৩ রতি। ইহা সর্বপ্রকার মেহনাশক+ বিশেষতঃ ইহ। 

শুক্রমেহে হিতকর । 
এই তিনটী বধ সচরাচর মধু ও আমলকীর রসের সাহত প্রযুক্ত হুইয়৷ থাকে। 

যাহাদের প্রজাব কম হয় তাহাদের পক্ষেই এই তিনটা গধধ ফলপ্রদ। ইদানীং উষধ 

কপ্সেকটার ব্যবহার অতিবিরল দৃষ্ট হয়। পাধাপণ মেহে হাতজেম্বল্র, অক্ফাঞ্তন, 
জরহশ লজ্ম্ধল্রঃ প্রশ্সেহ িস্ডও শান্ত ন্লহন্লালশশ জিহহজত্ন ৩ 

স্লোন্সম্মাখন ভন -যবহৃত হয়। 

€শএ।- শালিধান্য ও বষ্টিক ধান্তের চাউিলের অন্নঃ বব, গোধুম; ছোলাঃ অড়হর, মুগ ও 

কুলথকলাই। এই সকল দ্রব্য পুরাতন অর্থাৎ অস্ততঃ বৎসরাতীত হওয়া আবগ্তক । 

মাংসের মধ্যে জাঙ্গল মাংস, শাকের মধ্যে ব্রান্দী প্রভৃতি তিক্তশাক এবং যবশক্,, মধু ও 
পরিশ্রম হিতকর। 

অস্পখা-_নূতন ধান্যের াউল্লেম অন্ন, বসবর্ধক দ্রব্য, মাধকলাই, শাক, অক, দি, 
'মষ্টদ্রব্য, দুগ্ধ, মৎ্হ্য. বিশ্বফল, কয়েদবেল, চালিতা, ত্বৃত, ক্লেদিপ্রব্যঃ একস্থানে উপবেশন, 
দিবানিদ্রা, মদ, পিষ্টক, ইক্ষুরস. তিলতৈল ইত্যাদি 
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পপতভক্কা কিনি লা 
শরাবিক প্রভৃতি পিড়কার চিকিৎসা শোঁধের ন্যায় করিবে এবং পাবিলে ব্রণ-বৎ 

চিকিৎসা করিবে। ব্রণ শোধনার্থ বটের ক্কাথ ব1 ছাগমুক্র প্রয়োগ করিবে । এলাদিগণ 

ঘ্বারা ব্রণল্োসপিশ তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। 

এলাছিগশ।। যথা ছোটএলাচি. তগরপাছুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, 
দ্রারুচিনি, তেজপাত, নাগকেশব, প্রিয়ঙ্ত্, রেণুক. ব্যান্নধী, বিহ্ুক তন্মঃ চোরপুষ্পী, 

গেঁঠেলা, সরল নির্যযাস, চোচ, : দারুচিনিতেদ ) পৃক্কাশাক, বালা, গুগ গুলু, ধুনা, শিলা- 

রস, কুম্দুরুখোটা, অগুরু, স্পা, বেণামূল, দেবদারু, কুদ্কুম, পুন্লাগকেশর। 

প্রন্সেহেল্স আজ্োোীপগোন্হ লঙ্ষণ। যথা 

“প্রমেহিণাং যদ] মুত্র মনাবিলমপিচ্ছিলং। 

বিশদং কটুতিক্তঞ্চ তদারোগাং বিনিদ্দিশেত ॥” 

অস্যার্থঃ__যখন প্রমেহ রোগীর মুত্র নির্মল ও অপিচ্ছিল হইবে এবং মুক্র বিশদ বর্ণ, 
কটু ও তিক্তান্বা্দ বিশিষ্ট হইবে তখন ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে জানিবে। 

আগ্গত্ভ বা শু সগ্গিক্ষহ্সেত 
চিল্কি- ওলা ? 

গপসর্ণিক মেহে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ । কারণ, তাহাতে পীড়ার £দ্ধি হয় ও উপগত 

সতরীর পীড়া জন্মিয়া থাকে । সংক্রামক রোগের মো প্রমেহ অগ্রগণ্য; তন্মধ্যে উপসর্গিক মেহ 
শ্রেষ্ঠ । যে সমস্ত অন্পপান ও ওধধ বাতান্গলোমক, ক্ষত ও মুত্রকারক, ইহাতে তাহাই 

গ্রয়োগ করিবে এবং উগ্রক্রিয়! পরিত্যাগ করিবে । 

_ জাতিপত্র বা ক্রিফলার উষ্চকাথে লিঙ্গ নিমঞ্ধ করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম ও 
ব্যাধির শক্তিত্বাস হয়। লিঙ্গমুণ্ড স্কীত ও বেদনান্বিত হইলে জয়স্তীপাতার পটী প্রয়োগ 
করিবে। বাবলার আঠা ভিজান জল যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া! পান করিলে অথবা 

সজল কাট! ছুগ্ধ পান করিলে এই মেহ প্রশমিত হয় । 

স্মুহিষ্টস্ঘোগ। 

অনন্তমূলের কাঁথে যবক্ষার ৪ রতি ও নিশাদল ট' রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে 
বিশেষ উপকার হয়। 
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উতকুষ্ট বিরজ। /॥ সের অগ্রিতে গলাইয়! বন্ত্রে ছশকিয়া ১ মণ জলে ৩৪ দিন জাল 
দিবে। ১* সের জল থাকিতে নামাইয়া বিরজা উঠাইয়! বৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া 
লইবে | মাত্রা /* আনা. বুটচুর্ণ।* আনা সহ সেব্য। ইহাতে পৃণ্য নির্গমন ও দাহ 
সখ্খর নিবারিত হয়। 

শ্বামালতা, অনন্তমূল, কটকী, গোক্ষর বীজ ইহাদের কাথে আল্লামা! গন্ধক ২ রতি 
ও নিশাদল ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে গুপসর্ণিক মেহের শাস্তি হয়। 

কেবল কাবাবচিনি %* আনা মাক্রায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে ফল 

লাত হয়। 
ভ্রিফল।, বাবল। ছাল ও অশ্ব ছাল ইহাদের কাথ দ্বার পিচকারী দিলে অভ্যন্তরস্থ 

ক্ষত আরোগ্য হয়। কেহ ২ এই কষায় পানার্থ এবং অন্ুপানার্থ বাবহার ঝরিয়। থাকেন। 

ইহাতে প্রা লী লভী, সুলেত্ুত্রলিন্ো দে লন? লাকি গুগ-গুলুু 

ফোগেম্র আনন? জিঅভ্রলহতন্ত আস এবং লহদ্বতজম্বছ রস ব্যবহার 

করিবে। 
এপাঞীচোললভী | 

কাবাব চিনি ॥* তোলা, লৌহ ॥* তোল গঁদ ॥* তোলা মিশ্রি ॥* তোলা, চা খড়ি 

॥* তোলা. জল দ্বারা মর্দিন করিয়া ৪ বৃতি বটী করিবে । প্রাতঃকালে ও বৈকালে 

চিনির জগ সহ সেবনীয়। ইহাতে পূরক্নাব সত্বর আবোগ্য হয়। ইহা সিদ্ধফল ওষধ | 

এই উধধ ১৪ দিন ব্যবহার করিবে । 
কুলেল্দলিিন্লোদ্ আন । 

পারদ, গন্ধক, প্রবাল, স্বর্ণ, গেরিমাঁটী, বৈক্রান্ত, রৌপা, শঙ্খ. মুক্তা প্রত্যেক 

সমভাগ. বটের ছালের কাথে ও বাবলাগালের কাখে পুথক ৫ বার ভাবনা দিয়। ২ রতি 

বটীকরিবে। অনুপান _ত্রিফলার কাথ, কাবাব চিনির কাথ+ অঙ্জুন ছালের ক্কাথ অথব 

বাগ ছালের কা । সাধারণতঃ কাবাব চিনির চরণ ও মধু বাবাবল1ছালের রস বা 

কাথ ও মধুপহ ব্যবহৃত হইয়। থাকে | অভান্তরে অন্দিক ক্ষত হইলে বটের ছালের কাথসহ 

সেবন করাই বিধেয়। 

৫লবগেষ্প্রভল আরজ 

পারদ, গন্ক, লৌহ. সীসক. কড়িতন্ম- বঙ্গ, অন্ত তাখ্র প্রত্যেক ১ ভাগ, ছোট 

এলাচি বীজ. তেজপাত, যুতা- বিড়ঙ্গ. নাগকেশর- রেখুক- আমলকী. পিপুলমূল প্রত্যেক 

২ ভাঁগ. আমপকীর রসে ভাবনা! দিয়া ছোলার ন্যায় বটা করিবে। পূর্বোক্ত অন্ুপানে 

এই উুঁধধ সেবনীয় । ইহাতে নানারিধ প্রমেহ" বহমৃ্জ- অশ্মরী, মৃত্ররুচ্ছ * ব্রণ, কুষ্ঠ, অঃ 

ও তগন্দর আরোগ্য হয়। ইহ শ্লৈশ্মিক প্রমেহে বিশেষ উপকারী । 
৩৬ -- 
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ভদ্র তন্ত জ্ঙ্ন। 
স্সকপ্ূর ১ তোলা এলাচি, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোল1। পানরসে 

মাড়িক়! ২ রতি বটীকরিবে। অন্থপান-_উক্ছুপ্ধ কিম্বা বিরেচক কোনও দ্রব্য। ইহাতে 
উপদংশ, ছুষ্টব্রণ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও তগন্দর প্রস্তৃতি নষ্ট হয়। 

মেহোক্ত ত্রুবরস্বুল্ন্্রী লী, শ্রন্বাদি গুগগুল্লু ও আমাদের 
অর্কম্মুলাদ্য আত ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার 15)1%5.7 উপদংশের 
পধ্যাপথত্যের স্তায়। 

অধ্ধ লাম্মল্লোগ্া টিকল্কি5তলা £ 
ইহার নিপান নিদানে লিখিত হয় নাই। ভাবমিশ্র, তাবপ্রকাশে ইছার নিদ্ান ও 

চিকিৎসা লিখিয়াছেন। তিনি এই রোগকে স্ত্রীরোগের মধ্যে গণনা করেন? কিন্তু রসেন্জ 

সংগ্রহকার গৌপালকরুষ্ণ প্রমেহ অধিকারের পরেই সোমরোগের চিকিৎসা! লিখিয়াছেন এবং 

ইহাকে মেহবিশেষ বলিয়] গণ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মতে ইহ? স্ত্রীপুরুষগত 

ব্যাধি। ভাবমিশ্রের মতে সোমরোগ পুরুষের হইতে পারেন! ; কিন্তু এই রোগ পুরুষেরই 

অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন পুরুষের সোমরোগকে সোমরোগ ন বলিয়া 
বহুমুত্র নামে নির্চিষ্ট করা উচিত ; কিন্ত আমরা কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকে বহুমু্র নামক কোন 

ব্যাধির বর্ণনা দেখিতে পাই নাই । সোমরোগে যু বহু পরিমাণে ক্ষরিত হয় এজন 
উহ্াফেই বহুমুআ ব! মৃত্রাতিসার বল! যাইতে পারে। ম্ুতরাং সোমরোগ, বহুমুজ ও 

মৃত্রাতিসার, একই পদার্থ । এই রোগের প্রথম অবস্থাকে সোমরোগ. মধ্য অবস্থাকে 
সুজার্ভিস্লাল্র শেষ অবস্থাকে ন্ভম্মুক্র বলা যায়। এই ব্যাধিতে হত্তিমেহের ন্যায় 
শরীরের লসীক ভাগ ক্ষরিত হয় কিন্তু লসীক! অংশ শুক্র মিশ্রিত থাকে । এই পীড়ার 

পরিণামে পিষ্ঠক। উৎপর হইতে পারে, তাদ্ুশ অবস্থায় ব্যাধি অসাধা হয়। 

_ সোম শবের অর্থ জলীয় ধাতু । এই রোগে উহা! বিরুত ভাবে ক্ষরিত হয় বলিয়া 

ইহাকে সোষরোগ বল! যায়। জলীয় ধাতু স্ত্রী পুরুষ উতয়েরই ক্ষরিত হইতে পারে। 

স্্রীলোকের শুক্র অপেক্ষারুত তরল এবং প্রায়শঃ রজঃ মিশ্রিতভাবে বিদ্কমান থাকে। 

স্রীলোকের সহিত অতিশয় রমণ, শোক, অতিশ্রম,আভিচারিক জিয়া, (মারণ, উচাটন, 

স্তম্তন, প্রস্ৃতি বেদোক্ত ক্রিয়াকে আতিচারিক ক্রিয়া বলে। ইহাতে প্রথমতঃ চিত তৎপর 

দেহ তাপিত হয়, অনন্তর মানব কালগ্রাসে পতিত হয়। শ্রেনাদি হজ্ঞে ইছায় বিশেষ 

বিবরণ বিবৃত হুইয়াছে। গরপ্রয়োগ, (সংযোগ, বিফকে গর বলে) এবং শরীর- 
ক্ষোতকর অন্যান্ত ক্রিয়! ঘার। সমস্ত শরীরের জলীয় ধাতু সকল ক্ষৃতিত ও স্বস্থান 

চ্যুত হুইয়! যৃত্রমার্ণে গমন করে। অনন্তর প্রত্রাবরূপে বহুপরিমাণে নির্গত হয়। এই 
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শ্রাব নির্মল, শীতল, নির্গন্ধ ও শুত্রবর্ণ হুয়। ইহাতে কোনরূপ বেদনা হয় ল।। এই 
রোগ উৎপন্ন চি দৌর্বল্য, গতিহীনতা, ( গমনে কষ্ট বোধ ) মস্তিষ্কের শিথিলতা, মুখ ও 
ভালুশোব/নূচ্ছ 1, জূত্তা, প্রলাপ এই সকণ লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবংশরীরের ত্বক রুক্ষ হয়__ 
তক্ষযত্রব্য, ভোজ্যজ্রব্য ও পেয়পদার্থ দ্বারা রোগী তৃতণ্তিলাত করে না। সোমগুণভুয়িষ্ 
শরীরের জলীয় ধাতু ও আনুসঙ্গিক সোমক্ষয় হেতু ইহাকে সোমরোগ বলে। সোমরোগ 
বহুদিনের হইলে মুহ্র্হঃ গ্র্বাব করিতে হয় এবং ধারশাশক্তি আদৌ থাকে না। 
জলীয় ধাতুর ক্ষয় হেতু রোগী অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়! জলপান করিতে থাকে এই 
অবস্থাকে মুআাতিসার বলে। কেহ নিয়্োক্ত লক্ষণটী পাঠ করেন । যথা_ 

বহুমুআরোগের প্রন্বদ্ধ অবস্থায় লিয়লিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়! থাকে। 
এই অবস্থা হইলে, রোগী প্রায়শঃ অনস্তনিদ্রায় শায়িত হঙ্ল। যথা-_শরীর অত্যন্তঙ্গীণ, 
শরীরে অত্যন্ত ঘর্্দ, ছুন্ধ, হাত, পা জিহবা, চক্ষু এবং কর্ণে দাহ, কাস, শরীরের শিখিলতা, 
অরুচি, প্রমেহোক্ত পিড়কা, ( পিড়কাই বিশেষ অসাধ্য লক্ষণ ) ক, তানু ও ওষ্ঠ শোধ, 
ক্রমশঃ শরীরে জালা, শরীরের শুত্রতা, শ্রান্ততা ও পীতমুত্রতা প্রভৃতি । এই অবস্থায় 
প্রশ্াবে মক্ষিক! প্রস্ৃতি বসে এবং তাহাতে অনেকক্ষণ থাকে । এই রোগ প্রায়শঃ স্কুল 
ব্যক্তিদেরই হইয়! থাকে, কারণ তাহাদের শরীরে জলীয় ভাগ অধিক। 

এই রোগ অতিশয় কঠিন। ইহাতে প্রথম অবস্থায় তেলাকুচার কন্দবৎ মৃলরল 
পূর্বোক্ত নিয়মে পান করিলে ২)৩ মাসে রোগ আরোগ্য হইতে পারে। ইহাতে যাবতীয় 
জলীয় প্রব্য খানাহার একেবারে নিবিদ্ধ। 

প্রবৃদ্ধ অবস্থায় অল্লাহার করাও বিধেয় নহে। অসহ্য হইলে দিনে খুব পুরাতন 
তঙুলের অন্ন ও রাক্রিতে পুরাতন যবের রুটী বা লুচি খাইবে। মাখনটান। ছুধ ইহাতে 
বিশেষ উপকারী । জলের পরিবর্তে টান] দুধ থাইবে। অসহ্য হইলে নির্মল জল খুব 

জাল দিয়া শীতল করতঃ অল্পমাক্সায় পান করিবে । দারুহরিদ্রা' মুতা ও ব্রিফলা ইহাদের 
অর্ধশৃত কবায় পান করিলে বহুমুত্রের পিপাসার শান্তি হয়। 

এই রোগে কোনও উধধে উপকার লাভ না করিলে শেষে অহিফেন অত্যাস 

করিবে | তাহাতে কিয়ৎকালের জন্ত জীবন লাভ করা বায়। ইহাতে মৈথুন অত্যন্ত 

অনিষ্টকর । রোগী সংযত চিত্ত হইলে নিয়লিখিত ধধে ফললাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবন!। 

কিন্তু শেষোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইলে ওবধ প্রয়োগ বিড়ম্বনা মাত্র। 

অড়হর পত্রের রস ৩ তোল! পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধু সহ পান করিলে সোম 

রোগ, মৃক্রীতিসার, বহুমূত্র, উদকমেহ ও কামলা সন্থর আরোগ্য হয়। ইহা দৃষ্ঠ ফল ওখধ। 

পাক। কল! ১টী, আমলকীর রস ২ তোলা, চিনি ॥* তোলা, মধু ॥* তোল. ছুঞ্চ 

পোয়। একত্র ম্বিশাইয়। পান করিলে মুআাধিক্য নিবারিত হয়। 
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পাক] কলা ভূমিকুক্মা. শতমুল "প্রত্যেক সমভাগ ছুপ্ধ সহ পান করিলে সোমরে!গ 
প্রশমিত হয়। 

মধুর সহিত আমলকীর রস অথবা যবক্ষারের সহিত বাসক রস পান করিলে বহমুর 
আরোগ্য হয়। 

কচি তাল শা. থেজুর মাথি (কেহ ২ পিগি খেজুর দিয় থাকেন ) ও পাক কলা 

হদ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে রোগের উপশম হন্ন। 

্লান্নাে চের্প | 
মাবকলা ই চূর্ণ, যষ্টিমধুং ভূমিকুম্মা্ড ইহাদের চুর্ণ।* সিকি মাত্রায় চিনি মধু হ্বারা মাড়িয়া 

দুগ্ষের সহিত সেবন করিলে রোগের উপশম হয়। এই যোগে চিনি থাকিলেও সোম- 

রোগে চিনি উপকারী নহে। পুব্বযোগে শতমূলী ধাকিলেও সোমরোগে উহা হিতকর 

নছে। সংযোগশক্তির প্রাধান্ত হেতু এ সকল দ্রব্য তৎস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। 

জিমস্লাছি নোগ। 
[আফলা. বাশপাতা, মুতা আকনাদি ইহাদের কষায় মধু ও ত্বৃতযুক্ত করিয়। পান করিলে 

বছষুত নিবারিত হয়। 

লক্তন্ুত্রা সত লৌহ । 
পারদ, গন্ধক। লৌহ. অন্র, বঙ্গ প্রত্যেক অপ্ধ তোলা, স্বণ” %*আনা, কদলা পুম্পের রূসে 

মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অনুপান-- গুলঞ্চের রস। ইহাতে বহুমুজ. মুত্রাতিসার. 

সোমরোগ. মেহ. মধুমেহ আরোগ্য হয় । এই গুধধ উদকমেহে ও হস্তিমেহে প্রযুক্ত 

হইতে পারে। 

শাল ক্েস্ব কন । 

রসসিন্দুর. লৌহ অন্র বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ. মাত ২ রতি। এই গুঁষধধ সেবনাস্তে 
পাকা যজ্ঞ ডুমুরের ফল চূর্ণ ॥* তোলা মধু সহ গেহন করিবে । 

স্ঞাজক্কিেম্ক ঙ্ন। 

অভ্র. বঙ্গ. লৌহ. পারদ, গন্ধক. হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা! ৪ রতি । অন্পান 
মধু। ওঁষধ সেবনান্তে পাকা যজ্ঞভ,মুর চূর্ণ ॥* তোল! মধুসহ লেহন করিবে। 

শবঙ্দািনলউী। 
বঙ্গ, অন্রঃ রসসিন্দুর. তাত্র, রসাঞ্জন প্রত্যেক সমন্তাগঃ কালকেন্ুর্যার রসে ৭ বার এবং 

পুরাতন অড্রহর পত্রের রসে ৩ বারু ভাঁবন। দিয়। ২ রতি বটী করিবে । অন্থপান-_-অড়হর 

পত্রের রস ও মধু । ইহা সোমরোগ ও বহুমৃত্র নাশ্রক। « 

হেনা বসন | 

পারদ, গন্ধক, ন্বর্ণ, স্বণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ ভোলা. লৌহ. কপুর, প্রবাল. বঙ্গ প্রত্যেক 
॥* তোলা, অহিফেনের জলে. মোচার রসে. পাক যজ্জডুমুরের রসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২ 
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রতি বটী করিংবে। ইহা যথাযোগ্য অন্ুপানে ব্যবহার করিবে । এই বধ প্রথম অবস্থায় 
প্রযোজ্য নহে। ইহাতে প্রমেহ. বন্ধুত্র, শ্বাস, কাস ও উরঃক্ষত নষ্ট হয়। 

স্বহনম্তবুহ স্তবুনাকল জরষন। 
বৈক্রান্ত ১ ভাগ, ( দপ্চহীরককে বৈক্রান্ত বলে ) স্বর্ণ, অত্র, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ২ 

ভাগ.বঙ্গতম্ম ৩ভাগ. রসসিন্দুর ৪ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য গোড়ালেবুর রসে, গব্যছুগ্ধে বেণামূলের 
ককাথে. বাসকছালের রসে. ইক্ষুরসে পৃথক ২ ভাবন! দিয়। ২ রতি ৰটী করিবে। অন্কপান-_ 

মধু। ইহা দ্বারা সোমকোপ. মৃত্রাতিসার. প্রমেহ. দাহ, তালুশোষ, তৃষ্ণা প্রশমিত হুয় এবং 

ক্ষয়, শ্বাস ও জাণণজরে উপকার হয়। ইহ] রসায়ন। 

এই রোগে- নাল তা ক্ুুম্বনাকল্র? সল্প লসাজ্ তিল, প্রক্সেছ- 

শ্িহল তিল” €লাননাখ ল5 ০সাম্সম্্ল আন, কমল 
০স্না দঃ মহত ক্্রেম্্ল ও বম কুস্তুনানচন্ধ জ্রহন প্রয়োগ করিবে। 

হ্চল্যাি ম্রতি। 

ঘ্বত/৪ সের.__কদলা পুষ্প (মোচা ) ১২॥ সের. পাকার্থ কদলী মূলের রস ৬৪ সের, 

শেষ ১৬ সের, কন্কার্থ__রক্তচন্দন, সরলকাণ্ঠ, জটামাংসাঁ, কদলা মূল. এলাচি, লবঙ্গ, ঝ্রিফলা। 

কয়েদবেল, ওদককন্দ ( পদ্ম মূল. কেশ্র মূল. পাঁপিফল মূল ইত্যাদি ) ও ন্যশ্রোধাদিগণ 

( পৃর্বোক্ত ) মিলিত /১ সের । ইহাতে সোমরোগ. প্রমেহ, শুক্রমেহ, শুক্রদোষ, বহুমুক্ 
ও যুক্রাতাসার আরোগ্য হয় । 

লহ্চ্ঙ্কাজী আরতি । 

স্বত/৪ সের, পাকার্থ__ আমলকার রস (অতাবে ক্কাথ /8 সের) ভুমিকুক্মাণড রস /৪ সেন, 

শতমুলী রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, তৃণ পঞ্চমুলের কাথ /৪ সের। কন্ধার্থ_এলাচি, লবজ, 
ব্রিফল।, কয়েদবেল. সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী. কদলা মূল, সু'দিমূল প্রত্যেক ৭॥* তোলা, 
পাকান্তে ছ'কিয়। বষ্টিম৫$ তেউড়া, যবক্ষারঃ বৃদ্ধদারকমূল প্রত্যেক ১ পল, চিনি ৮ পল 

প্রক্ষেপ দিবে । শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশা ইয় উত্তমরূপ মন্থন করিবে এবং রগ্ধতাণ্ডে 
রাখিবে । এই ঘ্বত ॥*তোল মাত্রায় ছুপ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে সোমরো গন তৃষ্ণা, দাহ ও বহুমুত্র 

আরোগ্য হয়। এই স্বত মৃত্ররুচ্ছে, পান করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহ! শুক্রন্বদ্ধিকর। 
বিন। কন্ধে পাক করিলে ইহাকে শরীরী মত বলে। 

গপ্য-___ পুরাতন চাউল. পটোল, মুগ, অড়হর, ছোলা. ঘবের লুচি, যজ্ডুমুর, ঘব, 

গোম, মাংস. মাঠা. গব্যঘ্বত, ব্যায়াম,ও ভ্রমণ হিতকর | 

অপ্পব্য-__মাহিযাদি স্বত শাক, অন্ন, দধি, মিষ্টদ্রব্য, জলপান, কাচাফল, মৈথুন; 
চিন্তা, ক্রোধ, অত্যন্ত ব্যায়াম, শোক, লবণ, মৎস্য, আবু, জলীয় তরকারী ( লাউ প্রস্তুতি ) 

বেখন, একস্কানে কেবল উপবেশন ইত্যাদি ॥. 
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অধ্প শদল্ক্ ম্সাগা ভ্িম্কিশ তল! £ 
উৎসেধসাধশ্ট্য হেতু এই রোগ মেদোরোগের পর পঠিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে মেদ 

কোঁগ লিখিত হইল না, সুতরাং সোমরোগের সহিত ইহার কোন সাধর্ম্য ন থাকিলেও 
তৎপর ইহার অভিধান হইতেছে । এই ব্যাধি ৮ প্রকার। 

এই ব্যাধি উদরগত । বিশেষতঃ ইহাতে উদরস্ফীত হয়, এজন্য ইহাকে উদর রোগ বলে। 

সাধারণে ইহাকে উউচদ্ন্ীী বলিয়া থাকে । এই রোগ বাতপ্রধান এবং অত্যন্ত কঠ্টিন। 
ইহা অষ্টবিধ মহাব্যাধির অন্বর্গত। 

এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ, দুর্বাল ও নীরক্ত হইলে আদেো জীবনের আশ! থাকে 

না। গুল্সের ন্যায় এই রোগে কোষ্ঠবন্ধত৷ বলবতী থাকে । কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে 

কোনও ওগঁবধ ফলদায়ক হয় না। ইহাতে গুল্পের ন্যায় সতত বিরেচক ওঁধধ প্রয়োগ করিবে । 

যে সমস্ত বধ গুল্সে বিরেচনার্থ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও ততৎ উধধ ব্যবহার্য্য। 
ই্জ্ঞা্ডেলী। 

ওঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক, সোছাগা প্রত্যেক ১ ভাগ. শোধিতজয়পালবীজ ৩ গাগ 

জলে পেষণ করিয়। ২ রতি বটী করিবে । অন্থপান_ চিনির জল। ওুঁধধ মেবনান্তে হত 

গণ্ড,ব চিনির জল পান করিবে ভতবার দাস্ত হইবে। 

ইহাতে বিরেচনার্থ গোমুত্র কিনব! উষ্ণ ছুগ্ধের সহিত এরও তৈল পান করাইথে। 
এইরোগে অগ্নিমান্দ্য অবস্তস্তাবী সুতরাং উদ্দীপক উধধ ও লব্ুপানান্ন ব্যবহার করিবে। 
ইহাতে স্না শন্ন ও বিশেষ ফলগ্রদ। বিশেষতঃ রোগের প্রবজ্ধাবস্থায় সর্ধববিধ উদর 

কোগেই কেবল স্লাঞন্নওও প্রয়োগ করিবে। 
কনা সস্য ৪ । 

পুরাতন যাণচুর্ণ ১ তোলা, চুণিত আতপ তগ্ল ২ তোলা, জল ২১ তোলা, ছুগ্ধ ২১ 
তোলা একত্রে পাক করিয়া মণ্ডরৎ করিবে । ইহাই আহাবার্ধ ব্যবহার করিবে । ইহাতে 
ক্ষুধার শান্তি ন। হইলে পুনর্বার পাক করিয়া দিবে। একবারে এ পরিমাণের অধিক 

আহার করা কর্তব্য নহে। 

অন্ধ লা্ভোকল্ িল্কি- লা ॥ 
যাতোদরে রোগী বলবান থাকিলে প্রথমতঃ শ্নেহস্বেদ প্রদান করিয়া শ্লিগ্ধ বিরেচন 

করাইবে। মল নির্গম হইয়া উদর কোমল হইলে? বস্খণ্ড দ্বার! উদর বেষ্টন করিয়া 
চাপিয়। বাধিয়। রাখিবে। তাহাতে স্থানাভাব হেতু বায়ু পুনঃ আগ্সান জল্মাইতে পারিবে 
না। সব্বপ্রকার উদরেই এই নিয়ম 'অবলম্বন কর! কর্তবা। বিরেচনের পর উপমুক্ 
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দোবনাশক ত্বয ্বারা পের গ্রস্ত করিয়া খাইতে দিবে, াভোগরে' পিপুল চশ ও 
সৈদ্ধব মিশ্রিত ঘোল বিশেষ উপকারী । বক্ষামাণ চুণের সহিত পিভোদরাদিতেও 
ঘোল উপকারী । উদর রোগে তত্র ঘো'ল পরমৌবধ। 

বাঁতোদরে বলজননার্থ অল্প ২ ছুদ্ধ পান অভা- করিবে । অধিক ছুগ্ধ পান করিলে 
আত্মান হইতে পারে। এরও তৈল মিশ্রিত দশমূলের কাথ দ্বার পিচকারী দিলে বিশেষ 
উপকার হয়। ইহাতে -্ভজ্োব্কধাছিগি্পেল কাথ ও কন্ক (কেহ ২ কেবল ক্ষ 

গ্রহণ করেন ) দ্বার! ১৬ সের কাজি সহ /৪ সের এরগু তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের 
অন্গুবাসন দিলে উদবর্তীস্বিত বাতোদর প্রশমিত হম । 

স্শাহ্মজান্য খপ । 

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, রক্তচিতে মুল, শুঠ, হিং, 

বিটলবণ প্রত্যেক সমতাগ, মাত্রা /*-_।* আনা । এই উুধধ ত্বৃত সংযুক্ত করিয়া অনের 
প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে প্রবল উদর ও গুল্ম আরোগ্য হয় । 

বাতোদরে যে শোথ হয় তন্নাশার্থ দশমুলীর কাথে গোমুস্স মিশ্রিত করিয়া পান 
করিবে । , 

আনাস চেল্। 

যমানী- হুবুমা. ধনে. ভ্রিফল।, রুষঃজীরে, ক্ষুপ্র কঞ্চজীরে, পিপুল মূল. বনধমানী, শা. 
ঘচ, শুলফা, জীরে, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, রক্তচিতে বুল, সাচিক্ষার, যবক্ষার. পুক্কর মুল. 

(অভাবে-__কুড়) পঞ্চলবণ, কুড়, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ (১ ভাগ) দস্তী ৩ ভাগ, তেউডীমুল 
২ তাগ, রাখাল শ"সামূল ২ ভাগ, চর্খ্বকষ] ৪ ভাগ। মাত্রী ।* আনা। এই ওধধ অন্গপান 
ভেদে নানারোগে বাবহৃত হয় । ষখা--উদরে ঘোল সহ. গুল্ম কুলশু ঠের কাথ সহ, আনাহ 

বাছুতে_ সুরাঁসহ, বাতরোগে-_প্রসন্ন। (সুরামণ্ড ) সহ. কোষ্ঠবদ্ধতায়__দধির মাতসহ, 

অর্শে- দ্লাড়িমের কাথ সহ. অজীর্ণে গরম জল সহ প্রয়োগ করিবে । এই গুঁধধ সকল 

প্রকার উদরেই প্রযুক্ত হইতে পারে । ইহা উদরের অতি প্রসিদ্ধ উবধ। কেহ এই 
গুঁধধ ব্যাধিপ্রত্যনীক বলিয়া নির্দেশ করেন। এই শউুঁধধ ভেদক। হ্ৃদ্রোগ প্রভৃতিত্তও 

ইহা যথাযোগ্য অন্কপানে প্রযুক্ত হইতে পারে । 
ক্রেলোক্তয সন,ল্দল্ ল্রন। 

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাত, অভ্র. সৈষ্ধবঃ বিষ, কালজীরে, বিড়ঙগ. 

গুলঞ্চের চিনি, চিতে. যমানী. যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা, নিসিন্দা রসে. চিতেমুলের 

রস ও টাবালেবুর রসে এক২ বার ভাবনা দিয়! ২ রতি বটী করিঘে। অন্কপান__ 

ঘ্বত। উঁধধ সেবনাস্তে নিয়র্লিখিত 'ক্বাত পানের বিধি আছে। কিন্ত ইদানীং তাহার 

ব্যবহার নাই। ত্বত ./৪ সের, বন্ধার্২__ চিতেমল /৷ পোয়। এবং ববক্ষার /। 

পোয়া, পাকার্থ-_গোমুত্র ১৬ সের । মাত্রা_॥* তৌল!। 

উপরি লিখিত $ষধে শোথ দূরীভূত ন! হট্গে নিঙ্ন লিখিত গুঁষধ ব্যবহার করিবে। 
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স্পোহোদ্ক্রাজি লৌহ। 
শ্বেত পুনর্ণবা, গুলঞ্চ, চিতেমূল, গোরক্ষকর্কটী, পুরাতন মাণ, সজিনাযূলেরছাল, 

হুড়হড়েমূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের। কাথছাকিয়া 

তাহাতে লৌহ ভন্ম ৮পল, ঘ্বত ৮পল, আকন্দের আঠা ২ পল, মনসাক্ষীর ৪ পল, 
গুগগুলু ২ পল. গন্ধ ১ পল. পারদ ৪ তোলা ( উভয়ে কজ্জলী করিয়া) মিশ্রিত 

করিয়া পাক করিবে । আসক্পপাকে-জয়পাল বীজ, তাঅভশ্ম. অন্ভশ্ম, কর্ুষ্ট, 
চিতেমূল, বনওল. শরপুঙ্খমূল. ঘণ্টকর্ণ (পঘেঁটকোন ), পলাশবীজ, ক্ষীরুই. তালযুলী, 

ভ্রিফল', বিড়ঙ্গ, তেউড়ীযুল, দতীমূ, ভড়ভুড়েমল, রাখাল শশার মুল, শ্বেত-পুনর্ণবা 

ও হাড়যোড়া মিলিত /১ সের। বযথাবিধানে পাক সমাধা কবিয়। ন্িগ্চভাণ্ডে 

বাখিবে। মাত্রা” সিকি । কোষ্ঠ-বলাবল বুঝিয়া মারা হাস বা বৃদ্ধি করিতে 

হইবে । অন্থপান__ গরমজল অথব! প্রনর্ণবার রস প্রভৃতি । ইহা উদর ও শোথের 
ঘছোৌষধ। 

শত তত সস 

বলজ্জেস্থনল | 
বসসিশ্পুর, বঙ্গ প্রত্যেক ১ পল. গন্ধক. তায় প্রতোক ৪পল, আকন্দের আঠাল 

১ বার ভাবন] দিয়! গজপুটে পা করিয়া ২ রতি মাজ্লায় বাধহার করিবে । অন্ুপান-_ 

স্ত। অবস্থা বিশেষে শ্বেতপুনর্ণবার রস গাভৃতি সহ সেবন করিবে । 

প্লীহাধিকারের তোহ্সত্যগানা কল ২৩ দিন পর বিশ্বপর রসের সহিত 

সেবন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা তেদক। বাতোদলে অজীর্ণ নাশার্ঁ 

আ্গাস্কল্রলন্পশ ও শজ্গ্কান্ম ব্যবহার করণ যায়। 

প্রবল শোথ হইলে পূন্নর্শ াস্গুক ুজ্ান্ে এরগু তৈল মিশ্রিত করিয়া 

পান করিবে । 

পুন্নর্ণ লা জ্যান্ত | খা ।-_শ্বেতপুনর্ণবা, নিমছাল, পল্তা, শু'ঠ. কট কী, 

গুলঞ্চ, দেবদার ও হরীতকী। উহা! সর্ববিধ শোথ নাশক । 

চৃপ্পহ্মুলজ্যউ নল ছা -ল্ত। 

দশযুল ৫* পল ব। /৬। দের, জঙ্গ ৩২ মের, শেষ /৮ সের, ত্বত /৮ সের. মস্ত ১৬ 

সের । কক্ধার্থ পঞ্চফোল ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। এই ত্বৃত ঘাতোদর ও 

বাতগ্ল্ম নাশক । 

হিশিল্দুম্য,ল্ত | (বিরেচক ) 
স্বৃত /৪ সের, আকন্দক্ষীর ২ পল. মনসাক্ষীর ৬ পল, হরীতকী, কমলাগু ড়ি' 

স্ামমূলা, তেউড়ী, শোণালুমজ্জ!, খত অপরাক্তিতধ,, বননীলমুল, তেউড়ীমুব্দ, দস্তীমূল 
শঙ্খিনী, €( ঢোল কলমী কাহারও মতে কালমেখ ) রক্তচিতেমূল প্রত্যেক ১ পল, 

পাকার্থ_ জল ১৬ সের। আকন্দক্ষীর এবং মনসাক্ষীর কিছুক্ষণ পাত্রে রাখিয়। দিলে 
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এ কেকা 

নীচে যে আঠার স্তায় একপ্রকার পদার্থ মে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উপরের তরল 
হঞ্ধবৎ পদার্থ গ্রহণ করিবে । মাঝা-২১ মাষা বা ২ মাধা। ইহাদ্বারা অষ্টবিধ উদর 
এবং গুল্ম আরোগ্য হয়। এই ত্বত অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্যবহার খুব কম। শাস্ত্রে 
লিখিত আছে ইহার ১ বিন্দু পানে ১ বান্স ভেদ হত্ব। 

সঞ্টোলম্বুলাছি ছুর্ণ। 
পটোলমুল, হরিদ্রা. বিড়ঙ্গ, ব্রিফলা প্রত্যেক ২ তোলা, কমলাগু'ড়ি ৪ তোনা, 

বননীলমূল ৬ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা, মাত্রা-_/--%* আনা । বিরেচক চুর্ণ 
উধধের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ইহার ন্যায় তেদক বধ অতি বিরল। ইহা অত্যন্ত 
ক্ররকোষ্ঠে প্রয়োগ করিবে। 

স্পা স্পাদ্দুভল লস প্রভৃতি শোথ প্রশমনার্থ প্রয়োগ করিবে । স্পোঞ- 

শ্পাদদ,ভলল তিল ও শুক্ুমুলান) তল শোথ স্থানে মালিশ করিবে। 
শরীরে বেদনা থাকিলে ভ্লোন্ম তিলে ব্যবহার করিবে। বাঁতোদরের অবস্থা 

বিশেষে ভ্িক্ভান্ননি তুল্য প্রস্তৃতি বায়ুনাশক ওষধ ব্যবহার করা যাইতে 

পারে। 

অজ্প স্পিত্ভোদল্ল জিন্কিললা। ॥ 
অল্প মরিচ চুর্ণ মিশ্রিত এবং শর্কর। দ্বার! সুমিষ্ট সুস্বাদু তত্র পান করিলে পিতৌদলস 

প্রশমিত হয়। ইহাতে উদরে দাহ থাকিলে স্বেদ নিষিদ্ধ। এই পাড়ায় এরগুব'জ 
সাধিত ছুগ্ধদ্বারা অথব। তেউড়ীমুূল সাধিত ছুপ্ধদ্বর] (বিরেচন করাইবে। বিরেচনার্থ-- 

পট্টোলাি চি, ্ঁ  বিশেষ হিতকর। ইহাতেও লাল্ান্জু। চু ও 

নিস্কুঘ্রত ব্যবহার করা যায়। অর ও দাহ থাকিলে লুহৎ্ লা তছিল্ভা- 
ন্টি প্রয়োগ করিবে । ইহাতে স্পোখ জোলি লৌহ প্রয়োগ নিষিদ্ধ । 

প্পোখস্পালদ,ল ল্লস্ন প্রভৃতি ওষধ দ্বারা শোথ প্রশমন করিবে। ইহাতে 
অতিসার থাকিলে পিপ্লল্যান্য হলীহ উপকারী ; তদবস্থায় ন্নালান্০। চুপ 
প্রযোজ্য নছে। 

শ্সিপল্যাদ্য লৌহ 
পিপুল মূল, চিতেমূল, অত্র, ত্রিকটু, ত্রিঞজাত, ত্রিফলা' কর্পুর, &সন্ধব, প্রত্যেক 

সমতাগ, লৌহস্ম সর্বচুর্ণ সম । মাত্রা_-৪ রতি। যথাযোগ্য অন্থুপানে ব্যবহার্য । 
হবুকাদ্য ঘ্ত। 

হবুধ।, স্বর্ণক্ষীরী. ব্রিফলা, কট.কী, বননীলমূল, বলাডুষুর' সাতলা: ( চর্ম্মকব। ) 

তেউড়ীমুল, বচ, শৈষ্বব, কাললবণ. পিপুণ প্রত্যেক সমভাগ । অন্থপান-_দাড়িমের 
রঙ ৩ গস 
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রসঃ উঞ্জল, গোমুত্র, প্রস্থতি । মাত্রা” সিকি। ইহাতে গুল, উদর, প্লীহা, 

বিষমান্জি ও শোথ নষ্ট হয়। ইহা ভেদক এবং বানু পিত্ত ও শ্লে্সার সমতা কারক । 

শ্ক্ফোদল্ল্ চিম্বিশু তলা £ 
কফোদরী, যমানী, সৈন্ধব, জারে, [একটু ও মধু মশ্রিত নাতি তরল ঈধদক্ন তক্রপাম 

করিবে। দাড়িযাদির রস দ্বার] অগ্লাম্বাদ কণা কত্তব্য। 

ঞ্রলেপ। যণা- দেবদার,। পলাশফল, অ।কন্দযুল, গজপিপুল. সা্জনাছাল, 

অশ্বগন্ধ| প্রত্যেক সমতাগ' গোমুজে বাটির। উদরে প্রলেপ দিবে। 

ভিপ্রন্ব5 ম্রশু। 

স্বত “& সের. পাকার্থ_জল ১৬ সের, গোমূত /৮ সের, কন্ার্থ_চিতেমূল ১ পল. 

ঘবক্ষার ১ পল । 

লীলিন্লীছল্লন্তাপ্) জর । 
বনণ্ধল মূলের ছাল, ব্রিকটু. শ্ীরন্বয়. পঞ্চলবণ, চিতেমুল প্রত্যেক সমভাগ। 

মাত্রা ।* আন, গ্বতসহ লেহ্য । সাধারণতঃ হহ। গরমঙ্জল সহ ব্যবঞ্ৃত হয়, এই সকল 

দ্রব্য দ্বার] ঘ্বত পাক কাবয়াও ব্যবহার কর যায়। 

স্পপ্পল্যাদ্) সকাল । 

পিপুলঃ রক্তলোধ? হিঃ, শু ঠ. গঞ্জপিপুল, ভল্লাতক: সজিনা বীজ, হ্রিফলা. কটুকণ, 

দেবদারু. হরিপ্রা, দারুহন্রিদ্রাঃ এলাচি, আটৈষ- শালপাণি, কুড়, মুত পঞ্চলবণ প্রতোক 

সমভাগ। এই সমুদায় টর্ণ বসা, মজ্জা- ঘ্বত ও তল ॥ অতাবে ত্বত তৈল) দ্বার 

মন্দন করিয়া পশ্চাৎ দধি দ্বারা সদন করওঃ মুংপাতে, অস্থধূমে ভল্ম করিবে । মাতা |" 

আনা । আহারের পর দধিমণ্ড, উষ্ণচজল,) আর লং আসব সহ পান করিবে । ইহাজে 

গুল্ম, উদর, প্রীহণ, উদ ধর্ত, বাক্তাটিল। ও বাতজ পপ্রেগ আরোগা হয়| ইহাতে বিরে- 

চ'নার্থ পৃর্বোক্ত যোগসমূহ এখং শমনার্থ নাল্লান্ চি, প্রন্থৃতি অবস্থা বিশেষে ব্যবহার 

করিবে। 

ত্দনেলাদকম্ত্র ভিম্ফিশলু তলা £ 

: এই রোগই সচরাচর দৃষ্ট হয়। ভিকটু চুর্ণপহ তক পান করিণে জলোদর প্রশমিত 

হয়। প্রবৃদ্ধ জলোদরে জললান এবং বিহিত শঙ্কা কর্তব্য । ইহাতে দ্রবদব্য পানকর। 

একেবারেই নিষিদ্ধ । মলতেদক এবং যুএকারক ওধধ ব্যবহারে রোগ সত্ব দমিত হয়। 

ইহাতে গলপান বড়ই অনিষ্ঠকর। ?কহ ২ বলেন মুরামাংপা দ্বারা জল পাক করিয়। 
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সেই অর্ধশত জল উ্ণ অবস্থায় অল্প ২ পান করিতে দেওয়া যায়। ছুপ্ধ ও ঘোল পাঁন 
নিবিদ্ধ নহে। জলের ম্যায় লবণও একাস্ত পরিহার্য্য । নিতান্ত আবগ্তক হইলে মাণরসে 
সৈম্ধব তঙ্জিত করিয়। অল্প মাত্রায় সেবন করিবে । কফোদরে যে প্রলেপ লিখিত হইয়াছে 
তাহা ইহাতেও ব্যবহার করিবে । পূর্বোক্ত পুন্নশ/লাষ্টক্ কুআ্াস্তর ও াপিন্ম ও 
ইহাতে মহোপকারা । মূত্র নিঃসরণার্থ গোক্ষুরের ক্কাথ সহ হিলড্রিসম্মোগ ব্যবহার 
করিবে । াাল্লান্্র চ্ত্শ গোষুত্রপহ পান করিবে। 

পৃননসলাষ্টলঃ কানে শিলাঙ্ততু বা গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয় পান করিলে 
যথাক্রমে প্রজাব ও মল হদ হর! জলোদবেন শাস্তি হয়। 

পূর্বোক্ত পিপ্লল্যাছ ক্ষার গোমুত্র সহ অগবা পুন লাস্ট হজ্াজ্জা সহ পান 

করিলে বিশেষ উপকার হয়। পূর্বোক্ত পশোখোদ্জালি লেশীহ, স্পোখখিপশণচ্দ কন 

ল্রহন প্রভৃতি শোথ শান্তির নিমিত্ত প্রয়োগ কবিবে। 

আজক ক্কাজ। 
৮ গুণ গোমৃত্রশৃতছ।গকরীমের ক্ষার অথবা জপ সম্পাদিত ছ্াগ করীবের ক্ষার্ন' 

১* তোলা, পিপুল মুল. পিপুল পঞ্চলবণ, চিতেমুল, সু ঠ. ত্রিফলা- তেউড়ীমূল, বচ, ক্ষার- 
দয়, সাতলা, দস্তামূল, স্বণক্ষারী, অগ*,ক্ষা প্রত্যেক ॥০ তোলা, পাকার্থ_গোমুত্র সর্কদ্রব্যের 
৮ গুণ। পাকান্তে ।* আন! গুড়িকা। করিবে । অন্ুপান-_-সৌবীর (অভাবে কাজি ব 

উপযুক্ত কাথ )। এই উষধ শোথ, জগোদর ও অপরিপাকের মহোৌবধ। ইহ! যলভেদক | 
পুনম সমগ্র? জ্রজলসপপ চটী, শোথাধিকারোক্ত দপ্ণম্মুল হল্ী- 

ুল্ব্ী অহিফেন ঘটিত হু কলভ্ী ও সীল লটী যথোক্ত নিয়মান্ুসারে ব্যবহার 
করিলে জলোপর আরোগা হয়। গলোদরে জর থাকিলে পুউ্গ্পাকন্লিম্মন্ন- 

আল্লা বক লেহ বা ১ সস্চ্টী বাবহার করিবে । 
জলোদরে মল ভেদনার্থ গুল্সোক্ত মধ 'এবং হল্ ন্ডেন্দীলঙ্ল প্রশস্ত! জয়- 

গালঘটিত ভেদক উবধ শীঘ্র জলোদর প্রশান্তি কারক । 

ইহাতে তৈপ ঘ্বতাদি শ্লেহপদার্থ পাশ নিষিদ্ধ । এমনকি তৎসাধিত দ্রব্য তক্ষণও 

শ্রেয়ক্কর নহে । 

শোথাধিকারোক্ত দশমূলঘটিত প্রহ শুক স্ুলাদ্য ৫লল ও পুনণ্ন্না 

শন মর্দন করিতে কেহ ২ উপদেশ দেন ; কিন্ত প্রবৃদ্ধ অবস্থায় তাহা সমীচীন নহে । 

প্রবৃদ্ধ জলোদরে দুই দিন অস্তর ২ লমোক্ষণ করী বিধেয়। কদাপি একযোগে 

সমস্ত জল নিহরণ কর] করবা নহে । যেস্থলে ওঁধধে ফললাত হর ন। সেইস্থলে শস্ত্প্রয়োগ 

অনুষ্ঠেয় । শ্বেত মাকালের মূল ধারণ ক্ুরিলে জলোদর এবং শোথ আরোগ্য হয়। উছ! 

পরীক্ষিত । জলোদবে বস্্রত্ধারা উদর বন্ধন হিতকর। 
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৪ পপি শখ জলি সিস্ট সা লস লি হল পক সত শত জি 

ইহাতে » মাসের মধ্যে অন্লাহার এবং জল লবণ ব্যবহাক্স কর] উচিত নহে । যেসমস্ত 

কব্য শোথে অপথ্য ইহাতেও তাহাই অগ্পহযা | 

কোনও উবধে ফললাভ ন1 হইলে শেধে ক্ঙমগ্ণগ্নভীই ইহার চরম ওবধ। 

উদ্ররোগের শেষ চিকিৎসা বিষ 7 যখন কোনও প্রক্রিয়া দ্বার! ফললাত হয় না তখন 
রোগীর আত্মীয়গণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া! শোধিত সর্পবিষ অর্ধসর্ষপ মাত্রায় পান ভোঙ- 

নের সহিত প্রয়োগ করিবে । ইহাম্বার। অনেক সময় সুফল ফলিয়া থাকে । বিষক্রিয়া 

ভিন্ন রোগীর মৃত্যু অবশ্বস্তাবী। বিষ্প্রয়োগে দোষ সংঘাত ভিন্ন হইয়া রোগী প্রকৃতিস্থ 

হইতে পারে । হৃতদোষ রোগীকে শীতল জল পরিষেচিত করিয়। ছুগ্ধপান করাইবে। 
এইরূপ ১ মাস ছুগ্ধপান প্রশস্ত । সর্পদষ্ট. ফল তক্ষণেও তাদৃশ ফললাত হইয়৷ থাকে। 
তাহার পথাও উক্তরূপ । 

ভীব্হোছল্ত্র ভ্িন্কফিু5লা £ 
শ্লীহ। অত্যন্ত বর্ধিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ল্লীহানাশক চিকিৎসাঃ 

ইহার চিকিৎসা! । 
শু'ঠ, বচ, গুল্ফা, কুড়, সৈন্ধব, ধু এবং তৈলধুক্ত তক্র পাম করিলে ্লীহোদর 

আরোগ্য হয়। 
স্পিপ গুলেপ্প। 

সজিন। ছাল ও রাই সর্ধপ একত্র বাটিয়া গরম করতঃ প্লীহস্থানে প্রলেপ দিলে ল্লীহা 
এবং প্লীহোদ্দর আরোগ্য হয় । 

শ্লীহোদনে গোমুত্র অতীব হিতকর | ইহার শ্বেদ ও পান প্রশস্ত । 
অর্কলনলঞা। 

একটা নুতন হ'ড়িতে পরিণত (বাত, পাকা) আকন্দপাত1 সাজা ইয়া সেই স্তরের উপর 
সৈন্ধবচুর্ণ সাজাইয়। পুনঃ তাহার উপর আকন্দপাতা সাজা ইয়। ও তদ্ধপরি সৈক্ষবচণ দাঙ্গাইয়। 
হাড়ির মুখ বন্ধ করতঃ অন্তর্ধমে পাক করিবে । আকন্দপাত] গুলি সহজে চুর্ণ হইবার 
উপবুক্ত হইলেই নামাইবে। একেবারে ভপ্দীতৃত তলে উধধের শক্তিহ্াস হইবে। 
কেহং প্রথমেই টৈদ্ধব লবণের স্তর বসাইবার উপদেশ দেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত । সৈন্ধব ও 
ও আকন্দ পাত] সধভাগ গ্রহণ করিবে। যাত্রা ৮* আনা । অন্ুপান--দধিরমাত। কিন্ত 

আধুন। শীতল গল সহ ব্যবহৃত হয়। ইহ। সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে শূন্য পেটে প্রযোজ্য নহে। 
তাহাতে বিবমিব। এবং উদরজ্বাল। হইতে পারে। সম্ভব হইলে, শ্ন্যোদয়ে বধ ব্যবহার 

করাই কর্তব্য। এই গুধধ যরুদ্যালুযুদরে ব্যবহ্থার্যা, নহে। বাতপ্রধান বা কফগ্রধান 

ল্লীহার বা প্লাহোদরে ব্যবহার্য । নিয়ালখিত লক্ষণ সবার! গ্লীহার বাতাদিতেদ পরিজ্ঞাত 
কইবে। যথ।- ৮ 
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উদদাবর্ত, প্লীহদেশে বেদনা, এবং কোষ্ঠবন্ধতাদ্বার! বাতগ্রধ/ন. শ্লীহস্থানে বা শরীরে 

দাহ. মোহ, পিপাসা ও জ্বর দ্বার! পিত্তপ্রধান, শরীরের গুরুতা, ( তারবোধ ) অরুচি, 
ল্লীহার কঠিনতা। বা স্থুলতা দ্বার! কফপ্রধান,পিত্তলক্ষণ এবং অতিশয় পিপাসাঘার! রজপ্রধান 
( অর্থাৎ ল্লীহাতে রক্তসঞ্চার হইয়াছে ) বুবিতে হইবে ॥ সমস্ত দোষের লক্ষণ প্রকাশিত 
হইলে সন্রিপাত প্লীহ! নির্দেশ করিবে। 

বাতল্লেশ্জ প্লীহায় সজ্গিনা ছাল গোমৃত্রে পেষণ করিয়া গরম করতঃ শ্লীহস্থানে 
প্রলেপ দিবে । অতান্ত কঠিন ল্লীহাতে গোমৃত্রন্বেদ হিতকর । কেহ২ সজিনামূল বাটিয়া 
শ্লীহস্থানে প্রলেপ দিতে উপদেশ দেন; কিন্তু তাহ। অতি তীব্র বিধায় জালা হুইয়। থাকে 
এবং ফোস ক] পড়ে । ইহা সহা করা কঠিন, কিন্ত সহা করিতে পারিলে বিশেষ ফলগুরদ 
হয়। ইহাতে রক্তমোক্ষণ কার্য্যের ফল হয়। বাত পিত্তপ্রধান প্লীহায় এই সকল আগ্গের 

কর্ম কর্তব্য নহে। 

কোষ্ঠ পরিষ্কার ন1 থাকিলে ল্লীহা সত্বর আরোগ্য হয় না । হরীতকী ১ তোল', পুরাতন 

ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে অথবা ক্ষারপ্রধান তেদক উষধ অন্ডন্স! লব্বশা্ি সেবন 
করিপে প্লীহ। এবং প্রীহোদর সহর আে]গা হয়। 

গুঝ্োক্ত আঅউ২সলভ্ঘ, ভণ্পান্নে পুরাতন বাত প্রধান প্লীহা উপশমিত হয়। 
প্লীহনাশক দ্রব্যের মধ্যে পিপ্ললী ও রক্তচিতে মুল শ্রেষ্ঠ । 

শ্পপ্লল্য।ছি চহর্জ । 
পিপুল, শু"ঠ, দস্তীমূল, রক্তচিতেমূল, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী ২ তোল, 

মাআা।* সাক । অন্গপান-_-গরম জল। 

শ্পিপিলাচিচ্ুর্প | (দ্বিতীয় প্রকার ) 
পিপুল. শু'ঠ. দস্তীমূল. শোধিত হিং. হরীতকী প্রত্যেক ১ তোলা বিড়ঙ্গ ॥* তোল! । 

মাক্র। এবং অন্গুপান পুর্ববৎ। 

ল্িিড়জক্ষাল । 

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতেমূল, শু'ঠ. সৈন্ধব, বচ প্রতোক চূর্ণ সমভাগ দ্বত দ্বার! মর্দন কুরিয়া 
মৃৎপাত্রে অস্তধ্মে ভন্ম করিবে । মাত্র %* আনা। অন্ুপান- ছুপ্ধ /* এক ছটাক। 

ইহাতে ল্লীহোদর ও গুল্ম আরোগ্য হয়। 

প্লীহাধিকারে যে সমস্ত ভেদক ও আগ্েয় ওষধ লিখিত হইবে তাহ! গ্লীছোদরে 

প্রয়োগ করিবে। 

বরুদ্টাজ্যুদরের চিকিৎস! ললীহোদরের ন্যায়। কিন্তু ইহাতে ক্ষারাদি আগে ক্রিয়া 

প্রশস্ত নহে। ইহাতেও ভেদক গুঁধধ প্রযোজ্য । 

ইছাতেও স্পিগা+৪তেলস্ন বিশেষ ফল দায়ক । এই রোগে রোহিতকা দিচুর্ণ, 

গুড়চ্যাদি চূর্ণ, ল্লীহাস্তক ও ল্লীহারি রস 'হিতকর। 
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| লোহিত চু । 

রোহিতক ( রয়ন! ব। পিস্তরাজ ) ছাল, যবক্ষার, দিশাগল, কটকী, কালমে, চিরতা, 
সুতা, আতৈষ. গ'ঠ প্রত্যেক সমতাগ | মাত্রা %* আনা । শীতল জলসহ সেব্য। 

ষদ্দালাদরে ও প্লীহোদরে শোথাদির উপশমার্থ তত্তৎ ওধধ প্রয়োগ করিবে । 
আবশ্বক হইলে যকৎ প্লীহাধিকারোক্ত ওধধ ব্যবহার করিবে । 

গীহাল্লি লস । 

হরিতাল (সত্ব বা রসমানিকা গ্রাস) ২ তোলা, স্বর্ণ ॥* তোলা, উৎরুষ্ট তাত্র ভম্য 

৪ তোল।, অভ্রতম্ম ৪ তোল।. অস্তর্মে ভক্মীরূত মৃগচর্ম ২ তোলা পাতিলেবুর মুূলচুর্ণ 

২ তোলা একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বচী করিবে । শোধিত চিতে মুলচুণ ১ কবি 

ও মধুসহ সেব্য। ইহাতে প্লীহী, যকৎ ও পাগুরোগ আরোগ্য হয়। 

অহং্দ আহ্্ষাদল্র ভ্ল্কি-হলা ॥ 
এই উদ্দরে হবুষা, যমানী, জীরে ও সৈন্ধন লবণ সহ তক্রপান করিবে। ইহাতে 

অন্থলোমন। অন্পপান এবং তীক্ষুবিবেচন হিভর । যেষেকাবণে বদ্ধোদর উৎপন্ন হয়, 

তাহ! নষ্ট করাই ইহার প্রধান চিকিৎসা । এদি অগ্র সংস্ষ্ট কোন পদার্থ ভক্ষণ হেতু পড়ার 

উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার বহির্গমন করণার্থ অবস্থা বিশেষে নিরূহ বা গল্বাসন 

বস্তি প্রয়োগ কর্তব্য । বস্তি প্রয়োগের পুর্বে রোগীর উদরে স্বেদ দেওয়া! আবশ্টীক | 
বন্তিদ্রব্যের সহিত ব৷ কাথের সহিত তীক্ষবিরেচন দ্রব্য, গোষুধ্র, তিল তৈল ও সৈন্ধব 

মিশ্রিত করা আবশ্তক। যদিও বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর ও জলোদরে বস্ভিপ্রয়োগ নিষিদ্ধ. 

তথাপি অবস্থা বিশেষে উহা! প্রযুক্ত হইতে পারে । বঙ্দোদরে বাতান্গুলোমক গঁষধধ ও 

বাতপ্রধান উদ্রের ধধ সম হ প্রযোজ্য । ইহাত বাতান্থলোমক অন্পপান হিতকর। 

. ভ্ছিতেক্রাকল্ত্র ভিন্কিনুভলা ॥ 

ছিদ্রোদরে পিপুল ও মধুযুক্ত তরুপান বিধি। ইহাতে অস্ত্র ক্ষত হয় সুতরাং ক্ষত 

নাশক কবায় পান ও ক্ষতনাশক উধধ সমূহ হিতকর। ইহাতেও পুর্ববৎ ভেদক 

গধধ ব্যবহার্য । এই উদরে ম্বেদ দেওয়। কর্তব্য নহে. তাহাতে ক্ষতের ক্েেদ বর্ধিত 

হয়। ইহার চিকিৎসা কফজ উদরের নায়, কিন্ত অতি তাক্ষু উষধ ব্যবহার্যা নহে। হ্হ' 

প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। কদাচিৎ ২।১টী রোগা , আরোগ্য হইয়। থাকে । কিন্ত 

বঙ্ধোদর ও ছিদ্রোদর কদাচিত্তুষ্ট হয়। 
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সান্নপাতজ উদর অসাধ্য বিধায় চিকিৎসা! লিখিত হইল ন1; কিন্ত কোন কোন 
সংহিতায় ইহার চিকিৎস। দেখিতে পাওয়া যায়। তদন্ুসারে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈম্ধব যুক্ত 
তক্রপান হিতকর। পক্টোলাদ্য চিঞ্ণ এবং অন্তান্ত জ্রিদোষ প্রশমক তেদক ওষধ 
ব্যবহার করিবে। গুক্ম ও উদ্দাবর্তনাশক উষধ সমূহ অবস্থাবিশেষে উদর রোগে ব্যবহার্য্য। 

ভবহ্ধ এীহমবন্ু- কি্ল্কি-ু৩লা £ 
শ্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে পরিণামে প্রীহোদর এবং যরুৎ অত্যন্ত বর্ধিত হইলে 

পরিশেষে যকদ্দালুযুদর উৎপন্ন হয়। সুতরাং উদরের পর প্লীহ্ষকৎ চিকিৎসা! লিখিত 

হইয়া থাকে । উদর রোগে যে সকল শ্রীহা ও যর নাশক ওধধ লিখিত হইয়াছে এই 

অণন্থাতেও তংসমুদ্ায় প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত তাক্ষবীর্য্য সুতরাং প্রথযা- 

বন্থায় উহ প্রযোজ্য নহে। তাহাতে পরিণামে প্লাহ্যরুৎক্ষয়জনিত পীড়া উৎপন্ন হইতে 
পারে। 

সমন্ান্যাছেিচ | 

ধমানী. রক্তচিতেমূল. যবক্ষার. পিপুলমূল- দস্তীমূল. গিপুল প্রত্যেক সমভাগ । মা 

/* আনা । অন্থপান-__-উষ্জজল | ইহাতে নানাবিধ প্লাহা আরোগ্য হয়। এই ওধধ 

ষরুতে প্রশস্ত নহে। 

পিপ্ললী প্লাহনাশক দ্রবোর মধ্যে শেষ্। ধাতুদ্রব্যের মধ্যে তাম্র শ্রেষ্ট । ধাতুঘটিত 
গুধধ অপেক্ষা উত্তিজ্জ উবধই প্রাহযরুৎ রোগে ফলপ্রদ । 

ল্িডক্কাছেি ছেশ। 
বগ. শোধিত রক্তাচতে মুল, যবশক্ত, বচ ও সৈম্ধব প্রত্যেক সমভাগ, ত্বৃতাক্ত 

কিবা নুতন মুৎ্পা্ে অন্তধূমে দগ্ধ কারপে। (ধেন পুড়িয। তম্ম কারতে ন। হয়) পশ্চাৎ 
চু করিয়] /* আন; মাত্রায় ছুপ্ধ সহ সেবন করিবে। ইহা প্লীহনাশক। এই ওধধ 
যকৃতেও বাবহৃত হইতে পারে । 

তালক্রট! অন্তধূমে ভন্ম করিয়। %*_-1* আনা মাঞ্জার় সম পরিমাণ পুরাতন ইচ্ষুগুড়, 

সহ সেবন করিলে প্রীহ। নষ্ট হর। ইদ্পানাং এই যোগটী লোকন্নাথথ জহন প্রভৃতি 

শ্লীহনাশক ওঁষধের অন্ুুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। 

ল্রোহিভন্ক কলম্মাজ। 

রোহ্ীতক ( রয়ন। ব। পিশ্তরাঞ্গ) ছাল ১ তোলা. হ্রীতকী ১ তোলা, মিলিত উভয় 

দ্ুব্যের কধায়ে ৩ রতি পিপুলচুণ ও ৩ রতি যকক্ষার প্রক্ষেপ দিয় পাঁন করিলে শ্লীহ৷ 

আরোগ্য হয়। শি 
ল্োহশীতন্* প্রত্েলপি। যথা রোছিতক ছাল গোষৃত্রে সিদ্ধ করিয়৷ বাটির। 

প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যক্কৎ আরোগ/ হয়। পুর্বোক্ত শিগু প্রলেপও প্লীহা যক্কতে 

ব্যবহার করিবে। ৮* 



৯৬ ফলিত চিকিৎুসাবিধান। 
মি 

রোহ্িতক 

ফিতকর। 

ছাল, রক্তচিতে মূল তালজটা ও হরীতকী ইহারাও পিগ্নলীর ন্যায় শ্লীহায় 

সুন্ঠিন্যোগ । 

সমু গুক্তি ৩ল্ম /* এক আনা, ছুপ্ধ সহ পান করিলে ল্লীহ। প্রশমিত-হয়। 

সজিনাছালের কাথে শোধিত রক্তচিতে মূল ২ রতি, সৈষ্ধব২ রতি ও পিপুলচুণ 
৩ রতি প্রক্ষেপ দিয় পান করিলে প্লীহার শান্তি হয়। 

পলাশক্ষার মিশ্রিত যবক্ষার সেবন করিলে বাতজ ও শ্লেম্মজ ল্লীহ। আরোগ্য হয়। 

কাজিক দ্বারা সপ্তধা পারক্রত নাট।করঞ্জ মূলের ক্ষারজণ, ৩৪ তোল! বিটলবণ ও 
পিপুলচুণ” প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান কারলে যক্কৎ ও ল্লীহরোগ আরোগ্য হয়। এই ওষধ 
প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা যক্ৎরোনের মহোপকারী উধধ। নাটাকরঞ্জ যক্কৎরোগে 
শ্রেষ্ট । 

সজজনাছাল, রোহিতকছাল, পুরাতন মাণ ইত্যাদি জব্য এবং লোন্কন্দ।াখ বক, 

স্নাশান্য গুড়িন্ষগ, কোহিত গালি চপ” চিত্রবগাদি লৌহ ইত্যাদি 
উবধ লীহ। ও বকৎ রোগ নাশক । 

যদ্দিও যক্কতের চিকিৎস। প্লীহার ন্যায় বালয়া কথিত আছে, তথাপি অত্যন্ত তীক্ষু 

ওধধ কেবল যক্কৃতে হিতকর নহে । প্লাহা ও ষরৎ উভয় রোগ যুগপৎ বিস্কমান থাকলে 

অহিতকর নহে। 

নিদেশষ তাত্র তন্ম প্লাহা এবং ঘরুং উভয় রোগেই গুণকারক। 

যেরূপ ্বর্ণ বায়ুতে, রৌপ্য পিত্তে, অভ্র কফে, বঙ্গ মেহে, লৌহ জীর্ঁ 
স্বরে, শিলাজতু মৃত্রকৃচ্ছে, হরি তাল কুষ্তে শ্রেষ্ঠ _তন্দপ শ্লীহ্যকৃতে তাত্র 
শ্রেষ্ঠ। তাত্রধাতু কফনাশক | নির্দোষ তাত্র অস্থত সদৃশ এবং সদোষ 
তাত্র বিষ সদৃশ জানিবে । 

স্বা শান্যে গুলডি্ক। | 
পুরাতন মাণ. আপাং, গুলঞ্চ) বাসকছাল, শালপাণি, রূক্তচিতে মূল, সৈ্ধব, শু 

তালজটা ভম্ম প্রত্যেক ৬ তোলা? বিটলবণ, সচললবণ, যবক্ষার, পিপুল প্রত্যেক ২ তোল 

পাকার্থ গোমুত্র ১৬ সের। পাকান্তে নামাইর1 গুড়িকা করিবে । মাক্রা ॥* তোল! উঞ্চজল 

সহ সেব্য। ইহ। প্রাহা, যরুত্। শ্লীহো দর, যকদ্দানুযদর ও গুল্সনাশক, মলতেদ্ক ও অগ্নি- 

দীপক। শোথাবস্থায় ইহা! বিশেষ উপকারী । 

লহ আনপবণছি গুড়ি । 
পুরাতন মাণ. আপাং সুল তন্মঃ শাল পাণি, রক্তচিতে মুল. সিজক্ষার, ৩'ঠ, সৈদ্ধব, 

তাগজটাতন্ম. বিডৃঙ্গ. হবুধা, চই, বচ. বিটলবণ. পচল লবণ. যবক্ষার, পিপুল, শরপুজ্খমূল। 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। | ২৯৭ 
0 ০৬ আত পলি শিস নিতে মলি সিসি হি এস শি ৯ আর আআ তস্ত  স স্পা শসা 

সস ০ ন্ট শপ শশা পিন 

( বননীল মূল ) জীরে, পালিধামুলেরছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্থ গোমত্র ২৪ 'সেব 
একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে জীরে, ত্রিকটু, হিং, যমানী, গুড়, শটা, দন্তী- 
মূল, তেউড়ীমূল, রাঁথালশ"সার মূল, প্রত্যেক ২ তোল! প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহাতে 
তপন মধ, মিশাইবার বিধান আছে কিন্তু আমরা গোমূত্র বা হিং মিশ্রিত ওধধে মধু 
মিশ্রিত কর। সমীচীন মনে করি না। মাত্রা ॥* তে,লা। অন্ুপান-_উষ্জল। ইহা 
পূর্ববৎ গুণকারক এবং শোধ, কুক্ষিশূশ ও জীর্ণ বিষম জর নাশক। এই ওবধ পাখডু ও 
কাঁষলার অবিরোধী এবং তেদ্ক। ইহ1 কেবল যরুতে প্রযোজ্য নহে। 

অআভ্ঞম্সীলম্বী। , 

পালিধাছাপ, পলাশছাল, আকন্দছাল, সীজছাল, ঘুল-পত্র ও শাখা সহিত আপাং 

ও রক্তচিতে, বরুণছাল, গণিয়ারীছাল, সমূল শাখাপত্র বাস্তকশাক, (বেতোশাক ) 
গোক্ষুর, রৃহতী, কণ্টকারী, নাট, হ'পর মালী, (ইহাদের অগ্রভাগ গ্রাহ্ ) কুটজছাল, 
ঘোষালতা, পুনর্ণবা শাক, এই সকল ভ্রব্য সমভাগ গ্রহণ করতঃ কুটিয়া 
নূতন মৃৎ্পাত্রে রাখিবে । পশ্চাৎ নিয়ে তিলকাঠের জাল দ্রিয়া ভস্মীভূত করিবে । (কেহ২ 

অন্তধূমে তন্ম করিতে উপদেশ দেন। তাহাই সমীচান) এই ভন্ম /২ সের লইয়া 
৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইব1 ছ'কিয়। লইবে। পুনর্ধার 

পাকে চাপাইয়! তাহাতে সৈন্ধব /২ পের, হরীতকী /১ সের. গোমুত্র ১৬ সের মিশাইয়া 
পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে নামাইপ্া তাহাতে জীরে, ভ্রিকটু, শোধিত হিং, যমানী, 

কুড়, শটী, প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দির! 1” তো! মাত্রার গরমঞ্জল সহ সেবন 

করিবে । ইহ] প্রীহা রোগের সর্দপ্রধান উষধ। ইহাতে প্রীহা, ঘরুৎ, উদর, গুল্স, 

আনাহ, অগ্টীলা, শর্করা, অশ্মরী, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠগত বায় আরোগ্য হয়। ইহা 

মল তেদক। এই গুঁধধ কেবল ঘরুতে ও শোথে প্রযোজ্য নহে। অতয়ালবণ শ্লীহা 

জনিত শোথে ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহা পা ও কামলার বিরোধী । 

গুড় নিপল । 

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, লোহাগা. সমূদ্রফেন, 
চিতেমূল, গজপিপুল, কৃষ্ণজীরে, তালজটাভন্ম, কুম্মাগুঙাটাভন্মঃ আপাংক্ষার তেঁতুলের 

খোসাতন্ম প্রত্যেক সমভাগ, পিপুলচূর্ণ সর্দচূর্ণ সম, পিপুলচুর্ণ সহ সমূদবায় চুর্ণের ছি 

পুরাতন ইন্ষুগুড়, একত্র মর্দন করিয়৷ মোদকাকার করিবে । মাত্রা-1০-41* তোলা। অন্থ- 

পান__গরমজল। ইহাতে প্লীহা, যরুৎ, জীর্ণজ্বর, শৌথ ও কাস আরোগ্য হয়। এই ওষধ 

বালকদ্দিগের প্লীহী যরুতে ,পরম হিতকর। শ্লেন্সপ্রধান ধাতুতেই এই ওঁধধ বিশেষ 

উপকারী। 
৩৮ 



২৯৮ ফলিত চিকিৎসাবিধান ! 

ল্রুহত গুড় স্পিকলী । 
গুড়পিপ্ললীর বিড়ুঙ্গাদি তেঁতুলের খোঁস। ভন্ান্ত ভ্রব্য এবং চই প্রত্যেক সমভাগ। সর্ধ- 

চুর্ণের দ্বিগুণ পিপুলচুর্ণ এবং পিপুলচুর্ণ সম পুরাতন ইচ্চুগুড় একগ্র মাড়িয়! মোদকাকার 
করিবে। ইহার মাত্রা ও অন্ুপানাদি পুর্ববৎ। এই উধধ বালকে প্রযোজ্য নহে। 
পুরাতন পিপুল ওষধে প্রশস্ত । 

প্রাতঃকালে গোষুত্র গণ্,ষপান কেবল শ্লীহার পক্ষে অতীব হিতকর। কঠিন প্লীহায় 
গোমুত্রত্থেদে উপকারী । গোমূত্র ভেদক। রাইপর্ষপ বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ 
দিণে প্লীহা! সঙ্কুচিত হয়। শ্লীহস্থানে অত্যন্ত বেদনা হইলে -শোধিত হিং, ত্রিকটু, কুড়, 
বক্ষার ও সৈম্ধব মিলিত চূর্ণ /* আনা মাত্রায় টাঁবালেবুর রসসহ সেবন করিলে 
আশু বেদন! নষ্ট হয়। কেবল শ্লীহাতে হিং অত্যুতকষ্ট ওষধ। কেবল হিং সেবন 
করিয়৷ অত্যন্ত কঠিন প্লীহা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে । 

নাতিশঙ্খতন্ম %* আন] জন্বীর রস সহ পান করিলে বাতজ প্লীহার শান্তি হয়। 

কেহং পূর্বোক্ত অর্কলনতশল্ল সহিত নাতিশঙ্ঘ মিশাইয়! ব্যবহার করেন। 
অপামার্গক্ষার ও সৈন্ধব %* মাত্রায় উষ্ণজলসহ পান করিলে ল্লীহা আরোগ্য হয়। 

আপাং তন্ম করিয়া ১৬গ৭ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়। ছ'কিয়৷ 
পুনঃপাক করিয়া ক্ষার প্রস্তত করিবে । সর্বত্রই এই নিয়ম। 

কদলী বৃক্ষের বা পক ফলের আবরণ তশ্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তত করিয়াসেই ক্ষার 
পাঞ্চরের বা কাচের পাত্র পূর্বরাত্রিতে ভিজা ইয়1 রাখিয়! সেই ক্ষার জল দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি 
সাধিত করিয়৷ সেবন করিলে বিশেষ ফলোদয় হয়। 

্লীহরোগে ক্ষারের নায় উৎকৃষ্ট ওউষধ বিরল। গুড়পিগ্ললীর ভনম্ম স্থানে তত্তৎ 

্রব্যের ক্ষার ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হর । 

রক্তচিতেমূল ১ রতি কলার মধ্যে পুত্রিরা গিলিয়া খাইলে প্লীহা৷ আরোগ্য হয়। অশোধিত 

চিতেমূল ব্যবহার করিবে ন]। 

শিমুলকুল সিদ্ধ করির] রাত্রি পর্যা,ধষিত করতঃ পরদিন রাইসর্ধপসহ বাটিয়া জলসহ 

পান করিলে শ্লীহা ও যরুৎ আরোগ্য হয়। এই ওষধ যরুতে কার্য্যকারী | 

সপ ও সুমি আমের রস মধুসহ লেহন করিলে বাতপ্রধান প্লীহা আরোগ্য হয়। 
ইহার শক্তি মৃদু । 

তিল, তিসি, এরগুবাঁজ ও রাইসর্ষপ একত্র বাটিয়া যকৃতে প্রলেপ দিবে । এই 
প্রলেপ অবস্থা বিশেষে গরম করিয়াও ব্যবন্ৃত হয়। পুর্বোত্তা ন্শিগ্টী।এ্রললে্প ও যকতে 
প্রয়োগ করা যায়। ৃ এ 

শোধিত রক্তচিতেমূল ১ রতি, পুরাতন ইচ্ষুগুড় প্রগাট় করিয় ব্যবহার করিলে 

ঘকৎ আরোগা হয়। 
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তন সি পথ শি পাস সু 

অগ্রি প্রভান্বভী | 

নিহন নিশাদল, যবক্ষার, বিটলবণ ও বসসিন্দুর, পটোল মূলের রসে মর্দন করিয়! 
৩৪ রতি বটা করিবে এবং ছায়ায় শুষ্ক করিয়! লইবে! অন্ুপান-_কুলেখাড়ার রস। 
ইহা! ভেদ্ক, অগ্নিদীপক, যকৎ নাশক ও কোষ্ঠস্থবায় এবং প্লীহার উপশমক। এই ওধধ 
প্রাতঃকালে ব্যবহার্য্য ৷ ৃ্ 

ম্ক্রুদূত্ি্রি লেৌহ। 
লৌহ ৪ তোলা. অন্র ৪ তোলা. তাত্র. ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছালের চুর্ণ 

৮ তোলা. অন্তধূমে ভন্বীকৃত কৃষ্ণসার মৃগচন্ত্ব ৮ তোলা জলে মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী 
করিবে। ইহাঘ্বার] যকৃত, প্লীহা. কাষলী. পা. জর ও কাস আরোগ্য হয়। উদ্ভিদ 
চূর্ণ ঘটিত ওঁষধ ৬ মাসের অধিক হইলে হীন শক্তি হয় স্তরাং এই সকল ওবধ পুরাতন 
হইলে অব্যবহার্য্য। অন্ুপান-_মধু। অবস্থা বিশেষে ইহা অন্যান্য ষৎ নাশক দ্রব্যের 

সহিত বাবহার করা যায় । 

কালমেঘ যরুতের অমোঘ ওঁধধ। জ্বরযুক্ত যকৃতে কালমেঘের অন্ুপানে ওঁধধ 

ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহ] ভেদক. পাও ও কামল। নাশক । 

জোোহিতক্ তল । 
রোহিতকছাল. ব্রিকটু. ত্রিফলা. ব্রিমদ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, মাত্রা /০ 

আনা। অন্কপান-_-পিপুলচুণ? মধু, রোহিতক ছাল রস; ইত্যাদি । 

নবায়স লৌহ, গুড়ুচ্যাদি লৌহ ও রোহিতক লৌহ প্রায় একই রক 
উধধ। সুতরাং এই তিনটা ষধ যরুতে উপকারী । এইজন্যই নবায়স লৌহ 

যরুণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এক মাত্র নবায়স লৌহ দ্বারা গুড়চ্যাদি লৌহ ও 

রোহিতক লৌহের কার্য সম্পন্ন হইতে পারে । কিন্তু যথাক্রমে গুলঞ্চ ও রোহিতক 

রস সহ উধধ ব্যবহার করিতে হইবে । নাবায়স লৌহ শোথে ও জরে বিশেষ কার্ধ্যকারী। 
ভ্রহলহ্লাভ? জহন। 

পান্জক সংযোগে জারিত তায ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা পারদ ॥তোলা-_-ওলের রসে 

মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে । শীতল হইলে উদ্ধত করিয়া ২ রতি মাত্রায় মধুসহ 

সেবন করিবে । ইহা গ্লীহা ও যরৎ নাশক । ইহাতে যক্ৎ শূল ও জর আরোগ্য হয়। 

অবস্থা বিশেষে অন্তান্ত অন্নুপানেও উধধ বাবহার করিবে । ওল প্লীহা যকৃতের উৎরুষ্ 

ওধধ ও পথ্য। 
'নীহতি লাভিক।। 

হঁরাকস, মুসব্বর, ত্বক বঞ্চিত রস্থুন একত্র সমভাগে মদ্দিন করিয়া ৩৪ রতি বটী 

করিবে। অন্ুপান--উষ্ণজল । 
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ল্লীহাজ্ভ'্ক জ্রসন। 

তাত্র, রৌপয, লৌহ, অত্র মুক্তা, হিজল, রসাঞ্জন, প1রদ;'গন্ধক, গুগ গুলু, ব্রিকটু, 
রাক্সা, জয়পাল বীজ, ব্রিফলা। কট কী, দস্তীমূল, ঘোষামূল, টসঞ্ধব, তেউড়ী, যবক্ষার, এরও 
'তৈন দ্বারা মর্দন করিয়া ২রতি বটা করিবে । এই ওষধ উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহাতে 
আনাহ, ব্বর, প্রীহা। ষরৎ, শোথ ও পাু নষ্ট হয়। 

লীহস্শ1দদুল ল্রংন। 

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, এই পঞ্চদ্রব্যের সমান তাত্রভম্ম, মনঃশিলা, 
কড়িতন্ম শোধিত তুতে, হিং লৌহ, রয়নাছাল, জয়ন্তী, যবক্ষার, সোহাগা, সৈদ্ধব, বিটলবণ, 
চিতেমূল ও জয়পাল প্রত্যেক পদ পারদের সমান । তেউড়ী, চিতে, পিপুল ও আদা দ্বারা 
পৃথক্ ২ তিন দিন করিয়া ভাবন। দিয়া ২ রতি বটা করিবে। অন্ুপান-_মধু ও পিপুলচুর্ণ। 

ইহাদ্বারা প্লীহা, যর্কৎ, শোথ, জবর, অগ্রমাংস ও অগ্রিমান্দ্য নষ্ট হয় । ইহা উৎকুষ্ট উষস | 

লৌহ স্তুঃগ্ন্য ল্র্ন। 
পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র, মনঃশিলা, তান্র, শৌধিত কুচিলা, কড়িভক্ম, তু'তে, 

শঙ্খতম্ম, রসাঞ্ধন, জাতিফল, কট্কী, সাচিক্ষার, যবক্ষা জয়পাল. ত্রিকটু, হিং? সৈন্ধব, 
প্রত্যেক ৯ তোলা । হুড়হুড়ে ুসে ও বিল্বপত্র রসে তান। দিয়া পশ্5।ৎ হুড়ছড়ে রসে মর্দন 

করিয়! ২ রতি বটী করিবে । আন্বপান-মধু ও বিল্পত্র রস। ইহাদ্বার! যরুৎ, প্লীহা, 
অগ্রমাংস, শোথ প্রভৃতি সত্বর মারোগ্য হয়। এই ওষধের তু'তে ও তাম! ভালরূপ শোধিত 
মা হইলে বমি হইয়া থাকে । 

স্তুঃঙঞস্্র ভোৌহ। 
পারদ, গন্ধক, জন্ত্র প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, তাত্র ৪ ভাগ, সাঁচিক্ষার, যব- 

ক্ষার, সোহাগা, বিট্লবণ, কড়িভম্ম, শঙ্খতন্ম, চিতেমুল, হরিতাল, মনঃশিলা, কটুকী, হিং, 
রোহিতক ছাল, তেউড়ীমূল, হেঁতুলঙ্জক ভক্ম, গোরক্ষচাকুলে মূলঃ শ্বেত খদিরকাষ্ঠ, অফ্কোঠ, 

(কাল ওকড়া ) আপাং ক্ষার, তালজট] ভন্ম. পুরাতন তেঁতুল, হবিদ্রা, দারুহরিঞ্তা) জয়- 
পাল, তু তে, রোহিতক, রসাগ্গন প্রত্যেক : ভাগ, আদ। ও গুলঞ্চের শ্বরসে পৃথক. ভাবন। 
দিয়! ৩ রতি বটী করিবে । ইহাতে গ্লীহ। জর, কাস, বিষমজর, শ্লীপদ, শোথ প্রভৃতি সত্বর 

আরোগ্য হয়। অন্পান-_সাধারণতঃ মপূ ও বিলুপব্ররস। এই ওধধ দৃষ্টফল। ইহা! 
মৃদু ধাতুতে প্রযোজ্য নহে। 

লোকনাথ স্ধতন । 

পারদ, গন্ধক, অন্র প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, তাত্রতম্ম প্রত্যেক ২ তোলা, কড়িত্ম 
৬তোল! পানরসে মর্দন করিয়া গঞঙ্জপুটে পাক করতঃ শী,তল হইলে উদ্ধত করিবে। 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। | ৩০১. 

মাত্রা_২৩ রতি । অন্ুপান__-অবস্থাভেদে পিপুলচুর্ণ ও মধু) পুরাতন গুড় ও হরীতকী 
বাটা, গোমুত্র অধবা জীরেচুর্ণ ও পুরাতন গুড় । সাধারণতঃ হরীতকী বাটা, জীরেচুর্ণ 
ও মধুসহ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে লীহা যরুৎ্। শোথ) জর ও পা আরোগ্য হয়। এই 
গঁধধ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। 

বৃহৎ লোকনাথ রস । 

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোল একত্র কজ্জলী করিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত 
১ তোল! অন্র মিশাইয়। ঘ্বতকুমারীর রূপে মাড়িবে। তৎপর ২ তোলা! লৌহ, ২ তোল৷ 
তাঅ ও ৯ তোল] কড়িভম্ম মিশাইয়! কাকমাচী রসে মর্দন করিয়া গোলক করিয়! গজপুটে 
পাক করিবে | মাত্রা-_২।৩ রৃতি। অন্ুপান_মধু। সচরাচর পূর্বোক্ত অন্পানে 

ব্যবস্ৃত হয়। ইহাদ্ার। প্লীহা, যকুৎ, অগ্রমাংস, জীণজ্বর, কামল! ও শোথ নষ্ট হয়। 

বৃহৎ লোকনাথ রস। ( মতাস্তরীয় )। 

পারদ ১ তোলা? গন্ধক ২ ভে।ন্সা, অভ্র ১ তোলা, পূর্ব দ্বতকুমারীর রসে মর্দন 

করিবে। পশ্চাৎ তৎসহ তাত্র ২ তোন1:ও লৌহ ২ তোল। মিশাইয়৷ কাকমাচী রসে মর্দন 
করিবে। অনন্তর উহা সহিত ২ তোলা গন্ধক ও ২ তোল কড়িভম্ম মিশাইয়া জন্বীররসে 

মর্দন করিয়া গোলক করতঃ শুষ্ক করিয় পোড়ামাটী ও সৈদ্ধব দ্বারা শরাবের মুখ বন্ধ 

করিয়া গজপুটে পাক করিবে। অন্ুপান ও মাত্রা পুর্ধবৎ। এই গুঁষধ গোযৃত্র সহ পান 
করিলে বিশেষ ফললাত হয়। ইহার গুণ পূর্বব। এই ওবধ গজপুটে পাক না করিয়া 

লবণ যন্ত্রে পাক করিলে অথব1 লবণপুর্ণ ভাগে স্থাপন করিয়া গ্রজপুটে পাক করিলে 

বিশেষ ফলোদয় হয় । ইহা পরীক্ষিত। লবণযন্ত্রে পাক করা চক্রপাণি দতের অনুমোদিত | 

পৃথক ২ রসে মর্দন করিয়1 প্রত্যেক বারেই শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ওঁধধে ২ তোল৷ 

স্থানে ৯ তোল! কড়িভন্ম মিশ্রিত করিবার উপদেশ তছে। পূর্বোক্ত ব্রহও লোম্ক- 

স্নাথ ভ্রস্লও লবণযন্ত্রে পাক করা যাইতে পারে। লবণযন্রে পাক করিতে হুইলে 

৪ প্রহর মধ্য অগ্নিতে পাক করা কর্তব্য। কেহ ২ দ্বপ্রহর কাল পাক করেন। 

ন্লীহাধিকারের ওষধের মধ্য বৃহৎ লোকনাথ রস, পীহশার্দ,ল, অভয়া- 

লবণ, মৃত্যুঞ্জয় লৌহ, গুড়পিপ্ললী ও চিত্রকাদি লৌহ্ এই ছয়টা ওবধ শ্রেষ্ঠ । 

যকুতের উধধের মধ্যে যকৎশূলমর্দিনী বটাকা, গুড়চ্যাদি টু, রোহিতকাদি চুর্ণ ও 

যরৃদরি লৌহ এই চারিটী, উধপ, উত্কণ্ট । ল্লীহারি রস ও ঘর্কতে বিশেষ ফলগ্রদ। 

শ্লীহাতে বজ্জক্ষার ও যকুতে নিশাদণ ঘটি গুভ্রপর্প টী বিশেষ হিতকর। 
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শুভ্রপর্প টা । 

“ .  সোরা / পোয়া, নিশাদল /* ছটাক, লৌহ কটাহে লৌহ হাতাতবার] পাক করিয়া 
পিতস্তলপাত্রে চালিয়! চটী করিবে । মাত্রা-_/*--*%* আনা । গরমজল ও চিনিসহ সেব্য। 

ইহা অম্ননিবারক ও পরিপাচক। 

চিত্রকাদি লৌহ। 
চিতেমূল. শুঠ, বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটা তন্ম. আপাংযুল ক্ষার, 

( অভাবে,.ভন্ম গ্রাহ্য ) পুরাণ মাঁণ প্রত্যেক চূর্ণ ৬ তোল।. লৌহ, অত্র, পিপুল, তার যব- 
ক্ষার, পঞ্চলবণ প্রত্যেক চর্ণ ২ তোল । পাকার্থ--গোমুত্র ১৬ সের, নূতন হাড়ীতে মৃছু 

অগ্নিতে পাক করিবে । শীতল হইলে ২ পল মধু মিশাইবার বিধান থাকিলেও উহা মিশ্রিত 
করণ হয় না। পাকে ওঁষধ অত্যন্ত ঘন হইলেই নামাইবে । (যেন পুড়িয়! ন। যায়)। লোহার 

ব। কাঠের হাত। দ্বারা আলোড়ন করিবে । মাত্রা_1০--॥০ তোলা, অন্থুপান- _গরমজল। 
ইহাতে শ্রীহণ। যু শোথ, গুল, গ্রহণী, জর. কামল) পাঞ্ ও উদর আরোগ্য হয়। 
রক্তচিতেমূল গ্রহণ ন! কলিলে ওধধে উপকার হইবে না। উহা! যরুৎ ও শ্লীহার অতত্যুৎরুট 
গঁধধ। 

* উদরাময়কুক্তিকেশরী । ( অতিসারাদি যুক্তে ) 
পারদ, গন্ধক, তামভন্ম, ভ্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগ. পিপুলমূল. চই, 

চিতেমূল, পঞ্চলবণ, যমানী, হিং প্রত্যেক সমভাগ, জঙ্গীর রসে ভাবনা দিয়! ৩৪ রতি বটা 
করিবে । অন্ুপান-_-জল ব। অতিসার নাশক দ্রব দ্রব্য । ইহাতে যরুৎ, ল্লীহা, ক্রিমি, 

অগ্রমাংস, অতিসার যুক্ত জলোদর ও আমাজীর্ঁ আরোগ্য হয়। এই ষধ ধারক। 
এই অবস্থায় ক্নহ্ণাস্পগুণজঙ্টী বিশেষ ফলগ্রদ। 

যকৃৎ গ্লীহারি লৌহ। 
' পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র প্রত্যেক ১ তোলা. তাম্র, যন:াশপা, হরিদ্রা প্রত্যেক 

২ তোলা, জয়পাল, 'সোহাগ!; শিলাক্ুতু প্রত্যেক ১ তোলা, দস্তীমূলঃ তেউড়ীমূল, চিতেমুল, 

নিসিন্দা', ত্রিকটু, আদ, ভূঙ্গরা্ ইহাদের পৃথক. ২ কাথে বা স্বরসে তাবন! দিয়া ২ রতি 
বটী করিবে । অন্কুপান--পিপুলচুর্ণ ও মধু। ইহাদ্বারা 'প্লীহা, যরুৎ। জর, শোথ, পাণ্, 
আরোগ্য হয়। এই গুঁধপ ভেদক। 

পা রোগাধিকারের পুন্নপ'্ল। সম 29ছুব শ্ীহরোগে, প্লীহোদরে ও তৎসংস্থষ্ 
শোথে বিশেষ ফলগ্রদ। 

শঙ্খদ্রাবক প্রভৃতি কয়েকটী দ্রাবক আছে তাহ! প্লীহায় পরম হিতকর। ক্ত 

তাহার প্রস্তত প্রণালী অত্যন্ত কঠিন বিধায় ইদানীং প্রায়শ? প্রস্তত হয় না। উহা উপযুক্ত 
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জল সহ সেথ্য। ইহাতে গুঝ এবং জরাদিও আরোগ্য হয়। শঙ্খ দ্রাবকের মাত্র। ১০1১২ 
বিন্বু জল সহ সেব্য। ইহাতে বিস্থচী, উদর, অনীর্ প্রস্তুতি আরোগ্য হয়। দ্রাবক 
মাক্রেই আহারান্তে সেব্য। নতুবা উদরেছ্বালা হইতে পারে। ইহা অত্যন্ত আঙ্মেয় ও 
তীক্ষ। 

প্লীহায় যে দ্বতাদি ব্যবস্থিত আছে তাহা ইদানীং ব্যবহ্ৃত হয় না। পুরাতন শ্লীহ। 
যুক্ত জীর্ণজরে কেবল অভ্রসালক্কত্্রত ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

কৃফবর্ধকদ্রব্য মাত্রেই ল্লীহার ব৷ যরুতে অপ্পশায। পরিপাচকদ্রব্য মাত্রেই হিতকর। 
বিশেবতঃ ওল, মাণ, পেঁপে, ডুমুর, মুগ, বুট স্বুসাহ্য । প্লীহা যকৃতের প্রবৃদ্ধাবস্থায় 

মস্ত; ভুগ্ধ' ও মাংস বজনীয়। নিদানে প্লীহা ও যরুতের নিদান লক্ষণ অতি সংক্ষেপে 
বধিত হইয়াছে ; স্থৃতরাং উহার লক্ষণাদির বিশেষরূপ অবশতির নিমিত্ত নিয়ে বিশেষ 
বিশেষ বিষয় বণিত হইল । 

হৃদয়ের নিয়ে, দক্ষিণ ভাগে যকৃতের স্থান। এ বরুতে বহুবিধ কষ্টকরব্যাধি উৎপন্ন 

হইতে পারে। যকৃত স্রন অর্থং কার্যক।ঠিশক্তিহীন হইলে কোষ্টবদ্ধতা- অক্পপিশ্তযুক্ত 
মল নির্গম, শরীরের পাঞ্জুতা ক৷ কর্দম বর্ণতা. পিপাসা. মৃত্রের আবিল তা. উদগর. অবসন্রতা, 
আগ্নান, বমন বেগ, বমন, প্রাতঃকালে মুখ তিক্তবোধ. নাড়ীর কঠিনত।। অগ্নিমান্দ্য, জিহ্বার 

মলিনতা দেহের মৃত্তিক1 বর্ণতা. খকৃতে আকর্ষণবৎ বেদনা ইত্যাদি লক্গণ প্রকাশিত হয় । 
যকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহ।তে বেদনা হয়। হৃদর্রের অস্থিতে দক্ষিণ স্কষ্ধে এবং 

দক্ষিণ সক্থিতে (উরুতে ) বেদন! হইতে পারে। দাক্ষণ ঝাহুর জড়তা, মুখে তিক্তাম্বাদ, 

মলের বিবর্ণতা. কাস. রক্তমুত্রতা, অনুস্থাচন্ততা- জর, কোষ্ঠবন্ধতা ও চক্ষর পীতবণ তা 
হয়। রোগা বামশার্শে শয়ন করিতে ভান বাসে। হ্চাবিদ্ধবং বেদন।, তেদ্দবৎ ব্যথ' 

দাহ, কামলা, নিদ্রানাশ. পিপাসা. শোথ ও বলক্ষয় ইখ্যাদি উপসর্গ হইর। থাকে। যরুতে 

বিদ্রধি হইলে কদাচিৎ ২।১টা রোগী আরোগ্য হয়। 
অতিশয় মগ্যপান, অতুযুষ্ণ বা শুরুপাক ভ্রব্ভক্ষণ মলমুখ্ডের বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা 

রাত্রিজাগরণ, আত মৈথুন, অতিশয় ভারবহন. অতিপথপর্য)টন, অভিঘাত এবং অন্তান্ 

উগ্রক্রিয়! দ্বার। যর্কংরোগ উৎপন্ন হয় । যরৃতে বিদ্রধি হইলে হিক্কা. শ্বাসকষ্ট এবং যক্কৎস্থানে 

বিদ্রধির ন্তায় বেদন। হয়। 

প্লীহার বিশেষ ২ বিষয় । যথাঁ_ 

জ্বর, বিষষজ্বর ও ছুঞ্জলজজর হইতে দীহায় বেদনা ও রক্তসঞ্চয় হইতে পারে। 

রক্তসঞ্চয় হইলে রক্ত মোক্ষণ বিধি। রক্ত সঞ্চিত হইলে দেহ শীণ ও দুর্বল, বিষ্ঠা 

কষ বণ” রক্তক্ষয়, জিহ্বার লিপ্তত।. যুত্রের বিবর্ণতা, কার্যে অনুৎসাহ, অসুস্থচিত্তত] ও 

চিকিৎসকের নিকট হইতে আনিয়া ব্যবহার করিবে মহাদ্রাবকের মাত্র ৭1৮ বিন 
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প্রত্যহ অল্প ২' জর হয়। এই রোগ সত্বর প্রতিকৃত না হইলে কালক্রমে পাদাদিতে 
শোথ হইয়। থাকে । এইরূপ অবস্থা হইলে রোগ ছুঃসাধ্য হয়। এই রোগের পরিণামে 
জলোদর. দগ্ুডপাত, শরীরের শ্রোতঃ সমূহ হইতে রক্তনির্গম, বিশেষতঃ ঈাতের গোৌড়াদিয়। 
রক্তআ্রাব, অরুচি ও বলাভাব হইলে প্রারশঃ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। 

শ্লীহার স্থানে উষ্ণ গোমৃত্র স্বর ও প্রাতঃকালে উহার পীড়ন হিতকর। সজিনাছাল 

বাটিয়া (গোমৃত্র দ্বারা ব্যবহার ) উষ্ণ করতঃ প্লীহস্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার 
হয়। প্রত্যহ অন্ন বিরেচন অগ্রিদীপক গুঁধধ, জর্নাশক অন্লপান এবং অন্ন, লবণ, দধি, 

ুগ্ধ প্রভৃতি অভিষ্যন্দি দ্রব; তাাগ করা প্লীহারোগে বিধেয়। 

০স্পান্প িল্কি- তলা । 
উদরে শোথ হর স্থতরাং প্রীহ। যকৃতের পদে শোথ চিকিৎসা কথিত হইয়া! থাকে । 

শোথ ৯ প্রকার । যথা-বাতভ. পিত্তজ, গ্লেক্সজ, বাতপিত্তজ. বাত শ্রলেম্মজ, পিতশ্লেম্মজ। 

সন্নিপাতজ. অভিথাতঙজজ ও বিষজ। শোথ মাত্রেই শ্রেম্সা প্রবল হইয়া থাকে। সুতরাং 

ইহাতে গ্লেম্সনাশক অন্নপপান হিতকক । বাত প্রধান শোথ দিনে অধিক হয় এবং পীঞঙন 
করিলে উন্নত হয় । কক প্রধান শ্োথ রাত্রিতে অধিক হয় এবং পীড়ন করিলে নিয় হয়। 

অভিঘাতজ্র শোথ বিসপ্পা। 
সমুদ্রের পাতাসে তল্লাতক লুপম্পর্শে এনং আলকুশীর শুকদ্বারা যে শোথ উৎপন্ন 

হয় তাহাও অভিণাতঙ শোগের অন্তর্গত | 

যে শোথ পুরুষেত্র পাদে উ্ণন হইয়। ক্রশশঃ মুখপ্রাপ্ত হর এবং স্ত্রীলোকের মুখে 

উৎপন্ন হইয়। ক্রমশ? গধোগত হয় হাহ অসাধ্য। 

্বনিদানজ।ভ শোথও কাহালো। মতে অসান্য; কিন্তু তাহা। সমীচ,ন নহে। তবে 

তাহ! কষ্টসাধ্য বটে। 
পাঞুরোগ প্রভৃতিতে যে শো" হয় তাহ] অসাধ্য নহে। উপদ্্রবযুক্ত শোথ অসাধ্য। 

উপদ্ধেব । যথা-_(ছর্ষিস্তষ্তারুচিংশ্বীনে। জরোতিসার এবচ | সপ্তকোয়ং সদৌর্বল্যঃ শোথোপ- 

দ্রবসংগ্রহঃ' ) অস্ার্থঃ_-বমন, পিপাসা, অরুচি, শ্বাস, জ্বর, অতিসাত্ম ও দুর্বলতা এই 

সাতটী শোথের উপদ্রব । ইহাতে ক্ষার, অল, লবণ, দধি, শ।ক, যাবতীয় কফবর্ধক দ্রব্য 

শীতল জল অহিতকর ৷ দুগ্ধ, নীধ! চিকিৎসায় হিতকর । 

মৎস্য, মাংস, দিবানিদ্রা, গুরুপাক ভ্রব্য. নবান্ন ও মেথুন অপথ্য মধ্যে গণনীয়। 

লবণের মধ্যে করকচ ও সান্তারী লবণ অতিশয় অন্নিস্টকল্র । 

অপারগ পক্ষে সৈদ্ধব লবণ মাঁণরসে ভাজিয়*অল্পমাবায় ব্যবহার করিবে। 
ইহাতে পুরাতন মাণ, ও পুনগবা শাক. পল্লন্মস্থ্য । 



ফলিত চিকিতুসাবিধান। 

বাতজ শোখথে ্লিম্ী্ি ভা ও ল্শশিুলেল জঙ্গাখ। অত। ব কর | 

িশ্ীর্ি । যথা--'ঠ, পুনণ বা. এ দুল, বেলছাল. নাওশোণ।. গাস্তারী, পারুল, 

গরিয়ারী। দশমুল বাতনাশক এবং সমস্ত শোথ নাশক । শোথ মাত্রেই প্রআঁব কারক 
বধ উপকারী । সুতরাং শোথে লিলির ক্মস্মৌসি গোক্ষুরের কাথ সহ প্রয়োগ করিবে। 

ড ৬5৫ 

'বহিজ্ভক্ম ল্যো | 

প্রবাল ১ তোল, রসসিন্দুর ১ তোল।। মাত্রা ৩৪ বুতি। অন্রপান--অবস্থ! 

বিশেষে গোক্ষুরের শ্বাস. পাথর কুচির পাতার রস ইত্যাদি । 

কোষ্ঠ পরিষ্কার ন! হইলে ইচ্ছ্ভীত্ডিদ্টী বা অন্য উবধ দ্বারা কোষ্ঠপরিষ্কার রাখা 
আবশাক। 

শোথে অতিসার উৎপন্ন হইলে কেহ ২ নিয়োক্ত স্পন্টোচ্্ী ব্যবহার করেন । 
উহ সংগ্রাহক এবং মুব্রকারক । 

জ্লান্টোচ্ী। 

সোরী /। পোয়া, ফিটকারী /* ছটাক | সোরা লৌহ কটাহে দ্রবীভূত করতঃ ফেনা 

কাটিয়া ফিটকারী টণ' মিশাইয়! পিতল পারে ঢালিয়৷ চটী করিবে । লৌহ হাতাদ্বারা 

কার্ধা সম্পন্ন করিতে হইবে । এই গুঁষধধ চিনি ও জল সহ এক আনা মাত্রায় বাবহার 

করিলে বাঁতজ অতিসার আরোগ্য হয়। ইহ] পরিপাঁচক ও আগ্মান নিবারক | 

শোথযক্ত বাতাতিসারে চিনি ও জলের পরিবন্তে শ্বেতপুনণ বার রস বা কৃ 

খাড়ার রস পহ বাবহাঁর কর] বিধেয় । 

শোথের প্রলেপ | বথখা-ভাজা বালুকা, পুরাতন সবপ খল. সজিনাছাল, যসিন। 

ও পিপুল, গোষুত্র দ্বারা বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিবে । শ্বেত পুনণ বা, দেদার, 

শঠ, সজিনার ছাল, শ্বেত সবপ কাজিতে পেবণ করিপ্না গরম করতঃ প্রলেপ দিলেও 

সর্ববিধ শোথ আরোগ্য হয়। 

এই রোগে ক্লান করা বিধেয় নহে । নিতান্ত আবশ্তক বোধ করিলে জটামাংসী 

বা মুরাষংসী সাধিত জলম্বার! স্নান করা কর্তব্য । 

পাওুরোগাধিকারোক্ত পৃন্নর্শলী নন 9 ল্র শোথের মহোঁষধ। উহা কপ্রধান 

শোঁথে ব্যবহার কবিবে। | 

পন্নর্প্লাষ্টক্ কমলা ।  যথা_শ্বেতপুনর্ণবা. নিমছাল, পটোল পঞ্জ, সাঠ. 

কটকী, গুলঞ্চ. দেবর্দার ও হরীতকী। ইহাতে সর্বাঙ্গশোথ. উদর ও পা$ আরোগ্য 

হয়। এটি 

দশমূলের ক্কাথে গুগ.গুলু।* সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্নেশ্বপ্রধান অধ্তিসারে 

কফললাভ হয়। 
৩৯ 



১০৬ ফলিত চিকিৎসাবিধান 

সুষ্ডিন্বোগ। 

পুরাতন মাণের চুর্ণ ।* আনা.ছুপ্ধ সহ পান করিলে শ্লীহা ও শোথ আরোগ্য হয়। 
ইহ ল্লীহাবুক্ত শোথে ফলপ্রদ। 

উদরেকধিত ক্মা শন্ম ও শোথের সর্ধোত্র্ট পথা ও গুঘধ। 

কেবল শ্বেত পুনর্ণবার কাথ পান করিলে শোথ প্রশমিত হয়। শ্বেত পুনণ ব. 
শোথের:শ্রেষ্ঠ ওষধ। ইহা শোধক। 

কুলেখাড়ার ক্ষার বা উহান্র তম্ম %* আন। জপসহ পান করিলে £শোথ আরোগ] 

হয়। কুলেখাড়৷ পাতার রস শোথে ওষধের অন্জুপান রূপে ব্যবহৃত হয়। উহা মুত্রকারক । 

দেবদ।রু. শ্বেত পুনণ ব1 ও শুঠ সাধিত দুগ্ধ শোখে হিতকর। 

ক্ষার গুড়িক।। 

মূলক শুহ্ীতস্ম ৩২ সের, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ২ ড্রোণ, ছণকিয়া পুনঃ পাকে চাপাইর, 
ঘনীভুত হইলে তাহাতে ক্ষারদ্ধয়, লবণচতুষ্টয়। লৌহ. গ্রিকটু. ভ্রিফলা. পিপুলযূল. বিডুঙ্গ, 
মৃত, বনঘমানী. দেবদার. বিষমূণের ছাল. ( বা বেলশুঠ) ইন্্রযব, চিতেমূল, আকনাদি 
পান্তা, বষ্টিযধু. আতৈষ ইহাদের হক্ষাচণ প্রতোক * গল এবং শোধিত হিং ২ তোলা 
প্রক্ষেপ দিয়! উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া নাম।ইবে। যাত্রা ।”--8* তোলা । এই গঁধষধ 

ইুড়কাকার করিয়া উত্তমরূপ শুকাইয়! বাথিবে। অন্ুপান-গরম্জল। ইহা শোথের 

পরমৌধধ এবং গ্রহোদর ও প্লীহায় বিশেষ ফলপ্রদ । উদররোগ মারেই এই উষধ ব্যবহৃত 

তইতে পারে। 

তিল বাটিয়া তাহার গ্রলেপ দিলে তল্লাতকজ শোথ আরোগা হয়। 

পুনর্ণবা, নিমপাতা. শ্রিষপাতা, পালিধাছাল-_ ইহাদের অথবা আপাং, ফুলেখাড়), 

নিসিন্দং ও জয়ন্তীপাত1--ইহাদের পো্টলী স্মেদ দিলে শোথ প্রশমিত হয় । 

পুনর্ণবাবলেহ । 

শ্বেত পুনণ বা. দেবদারু- গুলঞ্চ ও দশমুল মিলিত /৮ সের. জল ৬৪ সের, শেষ 

১৬ সের আদার ম্বরস /& সেখ. গুড় ১২ সের একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে 
তাহাতে ভ্রিকটু, তেজপাতা, এলাচি, দারুচিনি ও চই প্রত্যেক চ.ণ২ তোলা! প্রক্ষেপ দিয়। 
আলোড়ন করতঃ নামাইবে। মাত্রা ॥* ভোল]। অনুপান-_গরমজল প্রভৃতি । শীতল 
হইলে এই ওষধে /॥ সের মধু, মিশাইবার বিধি 'আছে4ঠ ইহা কফ প্রধান শোথে 
উপকারা । 



ফলিত চিকিৎসাবিধান রর 

দশমূল হরীতকী । 

দশমূল মিলিত /৮ সের, দল ৬৬ সের, শেষ ।৬ সের) তাহাতে হুরীতকী ১০৭ 
একশতটী এবং গুড় ১২। সের প্রক্ষিপ্ত করিয়। পাক করিবে। ঘন হইলে তাহাতে ক্রিকটু 

ও ষবক্ষার মিলিত ৪ পল, দারুচিনি এলাচিঃ তেঞ্পাত প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোল। প্রক্ষেপ 

দিয়। আলোড়ন করতঃ নামাইবে। শীতল হইলে /২ সের মধু মিশাইবার বিধি আছে । 

প্রতিদিন 2টী হরাতকী ও ॥* তোল লেহ দুগ্ধ ব!গরম জল সহ পান করিবে। এই 

৪ধধের অপর নাম হল হল্লীতিন্তী। উহা দ্বারা প্রবল শোথ. জ্বর, যেহ, পা 

ও উদররোগ আরোগ্য হয়। 

পাগুরোগোক্ত নব্বাস্ত্রসস হলীহ পুনর্ণবার বা বেনপাতার রস সহ পান করিলে 

দুণিবার শোথ উপশম প্রাপ্ত হয়। অতিপারযুক্ত শোখে_্লস্ন পর্পী, জরাতিসার 

যুক্ত শোথে_পার্জান্ঘত পিট এবং প্রবল রসাধিক শোখেু প্ল্রক্সী 

ব লাল গুড় ব্যবহার কৰিবে। এই সকল উঁধধ ব্যবহার কালে জল এবং লবণ 

বঙ্ধনীষ় এবং ছুষ্ধান্ন পথ্য । অসহ তৃষ্ণায় ডাবের জল এবং মুরামাংসী সাধিত জল পান 

করিবে। নিতান্ত আবগ্তক হইলে কেশরাজের রস সহ সৈন্ধন ভাঙিয়। অল্প মাত্রার 

ব্যবহার করিবে। হ্রাতিসারযুক্ত শোথে পুক্পান্ক লিম্মন জুল্লান্তন্চ 

ভেীহ বিশেষ কার্যকারী । রোগীর শ্রহা য্কৎ থাকিলে লোন্ক-নাখ ল্লস্স, 

লো।হনতক্চ লৌহ প্রশ্গৃতি ব্যবহার্ধ্য। গ্রহণীতে যে সকল শোথ নাশক বধ 

(লিখিত হইয়ােঃ অবস্থ] বিশেষে তাহ। ব্যবহার করিবে। 

দুপল্লউী। (সাতিসারে ) | 

শোধিত বিষ ৯২ রতি আিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রৃতিঃ অন্র ৬, রৃতি ছুগ্ধ দ্বার] মন্ন্ম 

করির। ২ রতি বটী করিবে । অন্ুপান-ছুপ্ধ। রোগ আবোগ্য না হওয়া প্যন্ত দুগ্ধ ও 

অন্ন পথ্য। লবণ ও জল অবশ্ত বজ্জনীয । 

ছুপন্বক্সি। (অতিসার রহিতে ) 

বিষ, রুষ্চ ধুস্ত,র বাঙ্জ, হি্গুল প্রত্যেক সমতাগ, কৃকধুত্ত-র পত্র রসে মর্দন কৰি 

মুগের স্তায় বটা করিবে। ছুপ্ধ সহ সেব্য। 

ভাল গুড়া । 

উতর বংশলোচন ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা- মাত্রা ৩ রতি । অনুপান-__ছুগ্ধ। 

পথ্যাদি পূর্ববৎ। 
বললিত! ব্রেভী ( গ্রহণীযুক্ত শোথে ) 

বধ, হিঙ্গুল; ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ১২ রতি, আফিং ৩৬ রতি, ছুগ্ধে মাড়িয়া! ১ রতি বটা 

০ অন্থুপান-ছুগ্ধ। পথ্যাদি পূর্বব্| , 
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স্পোখস্পালদ,ল ল্হন। 

পারদ, গন্ধক. লৌহ, অন্র. পোহাগা. জায়ফপ. লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, গজপিপুল, ইন্দ্রধব. 
'চতেমুল প্রত্যেক সমভাগ, শ্বেত পুনণ'বার স্বরে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি বটা করিবে। 
অনুপান-__শ্বেত পুনর্থবার রস ও মধু। ইহাতে শোথ জর. কাস, শ্বাস ও প্লীহ! আরোগ্য 
হয়। এই ওধধেপুনর্ণবার তাবনা ন। দিয়] জল দ্বারা মাড়িয়া ১ রতি বটী করিলে তাহাকে 

প্ণশোখন্ালানল জ্রসন কছে। ত্শোখ স্শাচ্দভন শোথাধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ওষং। ইহার লৌহ, অন্র ও রল্তচিতেমূল অত্যুত্রুষ্ট হওয়। আবশ্কক। ভাবনার ওষধে 

তাবন| ভাল না হইলে এরূপ কোন ওঁধধই ভালরপ ক্রিয়া প্রকাশ করে না। শোথে 

রর শাস্তির নিমিত্ত স্বতন্ত্র উধধ প্রযোগ্য হইলে অবস্থা বিশেষে নবায়ম লৌহ, পুটপাক 

বিষম ভ্বরান্তক লৌহ, মহালক্ষমীবিলাস, বৃহৎ কন্ত,রী ভৈরব, সততারি রস, 
চুড়ামণি রম বা বৃহৎ স্বর চড়ামণি ব্যবহার করিবে। 

আরজ্লাি লোৌহ। (বাত শোথে) 

ত্রকটু ও ষবক্ষার মিলিত ৪ তোলা. লৌহতস্ম 8 তোলা, মাত্র। ৩ রতি । অনুপান_ 
'ব্রফলার উঞ্ কাথ। অন্তঠান্ত শোথেও অন্তান্ত অগ্ুপানে ব্যবঙ্গত হইতে পাবে। 

অসপ্রিন্ুুহ্খ হল | ( শ্রীহাশোণে ) 

পুরাতন ষণ্,র ১২ পল. পাকার গোমূত্র ১২ সের. মুৎপাঞ্জে পাক করিবে। ঘনীতুত 
হইলে প্রক্ষেপার্থ_-পঞ্চকোল, দেবদারু. মুতা- ব্রিকটু, ত্রিফলা. বিড়গ্গ প্রত্যেক ১ পল, 
মাত্র ॥* তোল! তত্র সহ পেয়। তক্রাভাবে গরম জল সহ সেবনীয়। ইহা সেবনে 

তক্রপান প্রশস্ত। জ্বর থাকিলে তগ্র ব্যবহার্য্য নহে। প্ররৃদ্ধ শোথে জল ও লবণ ত্যাগ 

করিবে। 

ওফ মূল্যান্চ তৈল। ( রুক্ষশোথে ) 

তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের, কন্ার্থ_শু্বমুূলা, শ্বেত পুনণ বা, দেষদার, রাল্গ| ও 
শঠ মিলিত /১ সের। ইহা শোথ প্রশমক। 

বৃহৎ শুফমূলাছ্। তৈল। ( জীর্ণশোথে ) 

তৈল /৪ সের, শ্ুদ্ধমূলের কাথ /৪8 সের, সঙ্গিনা ছালের কাথ /৪ সের, কষ্খধুণ্ত র 

পের রস /৪ সের, পালিধাপত্রের রস /& সের, স্বেতপুনর্ণবার রস /৪ সের, কল্পজপাতার 

রস /৪ সের, বরুণছালের কাথ /৪ সের, নিসিন্দ! পাঁভার রস /৪ সের, দশমৃূলের কাথ, 
/8 সের 1 কন্ধার্থ_শ$, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্ণবা, কাকধাচী, চালিতা ছাল, পিপুল, 
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গঞ্জপিপুল, কট্্ফল, কুড়, কাকড়াশুঙ্গী, রান্না, হুরালভ1, রুষ্ণজীরে, হরিতর, 
করঞ্র' নাটাকরগ, স্টামীলতা, অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা । 

শোথ শার্দুল তৈল। 

কটু তৈল “৮, কা'ঘার্থ__ ধুতুরাফল, দশমূল, নিসিন্দা পাতা, গয়ন্ত্ী পাত পুনণ'ব। 
ও করঞ্জ প্রত্যেক /॥ তিন পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্থ__বান্া, পুন- 
পবা, দেবদারু, শুষ্ক মূলা, শু ৯. পিপুল:মিলিত /০ সের। ইহার গুণ পুর্বববৎ। 

পুনর্ণবাদি তৈল। 

শ্বেত পুনণ'বা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৯৬ সের. ভিল তৈল /৪ সের, কন্ধার্থ_ 

'অ্রকটু, ভ্রিফলা, কাকড়াশঙ্গী, ধনে, কটফল, শট, দারুহরিদ্রা, প্রয়নু, পন্মকাষ্ঠ, রেণুক. 
কুড়, পুনণ বা, যমানী. রুষ্ণজারে, এলাচি, দারুচিনি, লোধ, তেঞ্পাত, নাগকেশর, বচ, 
পিপুলমুল, চই, চিতেমূল, শুলক।. বালা, মঞ্রিষ্ঠা, রান্না, দুরালভ। প্রত্যেক ২ তোলা । ইহ! 
শোথ, জীণ'জর, প্লীহা, কামলা, পাও, রক্ত পন্ত, শ্বাস, কাস ও উদর রোগ নাশক । এই 

তেল প্রা়শ ব্যবজত হয় না। 

উদ্ধাকায়ে শোথ হইলে বিরেচন দ্বার এবং অধঃকায়ে শোথ হইলে বমন প্রয়োগ 

বারা [চকিৎসা করিবে । কেহ ২ বলেন যে উর্থকার৪ শোথে বমন এবং অধঃকায়ঙ্জ 
শোথে বিরেচন প্রযোঞ্জা। আমাদের মতে পুর্ব কল্পই সমীচীন । যেছেতু উর্ধাকাষদ শোথে 

বমন দ্বার দোষ উৎক্ষিগ্ত হইযা শোথ বর্ধিত হইবার সম্ভাবন1। ভারত গ্রসিদ্ধ শ্বগীর 

গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় পুর্ববরূপ ব্যাথ্যাই করিয়াছেন । 

অধুনা আমর] এই নিয়মান্ুসারে চিকিৎসা করি না। শোথ মাত্ডেই অধোবিরেচক 
ও মূত্রকারক ধধ প্রবোগ করিয। থাকি এবং প্রাষশঃ তাহাতেই ফললাভ হয়। 

পুনর্ণবারিষ্ট। 

শ্বেত পুনণ'বা. রক্ত পুনণ ব, বেড়েলামুল, গোরক্ষচাকুলে ছাল, আকনাদি পাত": 

বাসক ছাল, গুলঞ্চ, রক্তচিতেমূল, কণ্টকারী প্রত্যেক ৩ পল, জল ৪& দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ 

ছণাকিয়্া লইবে। তাহাতে পুরাতন গুড় ২৫ সের ও মধু. ২ সের মিশাইয়। নৃণ্তন মৃৎ্পাত্রে 

( স্বতাক্ত ) মুখ বদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে। পশ্চাৎ যবের পাত। দ্বারা ঢাকিয়া ১ মাস 

ব্রা্িয়। তাহাতে চুরণীকৃত নাগকেশর, দারুচিনি, এলাচি, মরিচ, বালা ও তেজপ্াত প্রত্যেক 

৪ তোল! প্রক্ষেপ দিয়া ॥* তোল মাত্রায় ব্যবহার কারবে। তুজদ্রব্য জীর্ণ হইলেই 

ইবধ সেবন প্রশত্ত । ইহ! দ্বার! শোথ, পা, প্লীহা, কোষ্ঠবদ্ধত প্রভৃতি আব্োগ্য হয়। 

দারুহরিদ্রা, 
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কি ই ফল ত্রিকারিষট। 
ভ্রিফলা, শোধিত রক্তচিতেমূল, পিপুল: যমানী; বিড়ঙ্গ, লৌহ প্রত্যেক চুণ” / 

এস্র? মধু /১ সের পুরাতন গুড় ১২॥ সের ঘ্বতাক্ত ভাণ্ডে ১ মাস মুখ বন্ধ করয়। ঘবের 

মধ্যে রাখিবে পশ্চাৎ্থ ছাকিয়। লইবে। মাত্রা পৃর্ববৎ। ইহা বাতশোথে বিশেষ 
ফলপ্রদ। 

শোধিত শিলাজতু /* আনা মাঞ্রায় জিফল। কাথসহ পান করিলে জিদোধন্গ শোণ 

কথারোগ্য হয়। 

অগ্রিক্ষার ঘ্বৃত। 

ঘ্বত /৪ সের, জল ৩২ সের। ককার্থ শোধিত রক্ত চিতেমুল /॥ সের ও ঘবক্ষংর 

/॥ সেব। ইহা রক্ষবাতশোথে ফলগ্রদ । মার।.-॥* তোল' 7 গ্ধসহ সেব্য। 

চিক্রন্ জানু 

চিতেমুল লিপ্ত কৃণ্তে দুধ রাখিয়! ছর্ধ করিবে । সেই দধি মন্তধন করিয়। ঘ্বত বাহির করতঃ 

উহার /৪ সের, পাকার্থ তক ১৬ সের, রক্ত চিচ্েমুল 4১ সের । এই খ্ভ ব্যবহারে দুঃসাধ্য 

শোণ প্রশমিত হয়। 

শোণে পিড়ক। হইলে যষ্টিমধু$ মুতা. শ্বেতচন্দন ও কয়েদ বেলের পাতা বাটিয়! প্রলেপ 

দিবে। পন্য ।--পটোল পত্র, পটোল- মূলক. বেঞ্াঞ্র, নিমপাতা, পুনর্ণবা কাকমাচী 

শাক, শুলটে, পুরাতন যব, পুরাতন মাণ. গল, পুরাতন হেমান্তক ধানু। 

হখ আ্ছ্ত্রি ভল্কি০ুভলা। £ 

শোথ সাধন্্য হেতু শোপের পব রূদ্ধি চিকিৎসা ( এক শির ) কথিত হইয়। থাকে । 

পুর্ণিমা এবং অমাবস্যায় অনাহ।র, একাদণা পালন, বপন বন্ধনী দ্বারা কোববন্ধন 

এবং শোথের ন্যায় আহারধিহারাদ্ ইহাতে ঠিতকর । 

“ পরিল্রমণ, মৈথুন, বেপধাবণ. শাতগ দ্রব্যভক্ষণ, শৈত্যক্রিযা, যানারোহন ও ব্যায়া 

স্সহি-ক্ত ক্র ॥ পথ্যাপথা মানিধা চলিলে পীর খুব কম থাকে । 

কদম পাত। ছারা কোষ বাধির। রাখিলে উপকার হয। কথিত আছে, আফুল। 

চালিত গাছের মুল কোমবে ধারণ করিলে এই রোগ আরোগ্য হয় ব। বন্ধিত হইতে পারে 

ন1। পায়ের বদ্ধাঙ্গুলিতে ধাতুনির্দিত অঙ্গুরীয়ক ( আট হওয়া আবশ্যক ) ধারণ করিলেও 

ূর্ববৎ ফল হয়। যে দিকের কোবে পাড়া. সেই দিকের পায়ের অঙ্গুলীতে আংটী ধারণ 
যুক্তিযুক্ত। এই পীঁড়ায় কেহ কেহ “ল্যাট » ব্যবহার করেন, তাহা হিতকর। তামাক 
পাত। দ্বার! কোষ বান্ধিয়। নাখিলে শোধ ও বেদনার ভ্রাস হয়, কিন্তু এই প্রয়োগ মুছধাতু 
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াক্তির উপর প্রযোজা নহে. কারণ উহাতে বমন বা বিবমিষা হইয়া থকে। কোষ 
পরিষ্কার থাকিলে পীড়া খুব কম থাকে । বিরেচনার্ঁ ছুগ্ধ মিশিত এরগু তৈলই শেষ্ঠ। 
গুগগুলু, অহা লক্ষ্ীিিলা সন জা মলাশ: কুফছিস্ভাক্মনি, প্পোহ, 
স্শা্গদুতল জ্তনগ ল্রহত €সহ্দলাছি €তল,অপ্রিমুখ অঞ্ড জ। পৃন্শণ- 
লা গুগ২গুলু ল্লহত্ লাক গজ্জান্ঞম্প, সিহ হন্না শুপ২গুভল, 
স্শিল। 'গুগ২গুলুত নম্ক্ণাক্রস্ুুস্দজ+ শ্রাক্জিহত্ৰর ল্রঙন অবস্থাবিশেষে 
প্রয়োগ করিবে । 

হুদ্জিহল রতন । 

পারদ. গন্ধক. বিষ, ভ্রিকটু. পঞ্চলবণ, ববক্ষার, সাচিক্ষার সোহাগা, শোধিত জয়পাল 
বীজ প্রত্যেক সমভাগ । রক্তচিত। মূলের রূসে মন্দন করির্ন। ১ প্রতি বটী করিবে । অন্থু- 

পান-_ দুগ্ধ | ইহাতে বৃদ্ধি ও বাঘা আরোগ্য হয় । 
০, 

লুহুৎ্ত তক্ষক তশল। 

তিলটতৈল /* সের- কনার শৈঙ্ধাব মদন ফল, কুড়, শুলফা। বেতস, ব5. বালা, বষ্টী- 

মধু. বামুন হাটী, দেবদাক- শুঠ কটফল, ণুকর মুল. (অতাঁবে কুড়) মোদ. চৈ. চিতামূল, শা, 

বিড়ঙ্গ, আটতৈব, তেউড়ী, রেণুক, শঃলপাণি, বেলশু 2, বনযমানী, পিপুল, দস্তীমূল, 

রান্স। মিলিত “১ সের । পাকাথ জল. ১৬ সের । এহ তেল কফবাত নাশক | হ্হ- 

দ্বার] বৃদ্ধি, বর্ন ও আমবাত নষ্ট হয়। 

ভঅহ্দ শ্রঞ্জর ছিল্কি-ুভলা 1 (ল্বাচল্রী ) 
এই রোগ মাধব নিদানে লিখিত হয নাহ, কিগ্ড ওধধের ফলশতি অনুসারে হা 

অবশ্ত স্বীক্র্যা ব্যাধি। সাধারণ লোকে উহাকেহ কুচি ফুল! না বাঘা ললে। কেহব। 

বাঘীকে লি্র্রি বলে। ফলতঃ ক্ষুদ্র বাঘীর নাম বর এবং বড় বাঘার নাম বিদ্রধি। 

উভয়ই একচঙ্জাতীয় ব্যাধি এবং চিকিৎসাও একই প্রকার। বিদ্রধি নাশক বে সরল 

প্রলেপ ও ওবধ আছে তাহা ইহাতেও অবস্তান্রসারে বাবহার্যা। গন্ধ বিরজার পটী 

প্রথম অবস্থায় লাগাইলে ব্রপ্প প্রারশঃ বসিয়া যায । ন1 বসিলে পাকাইবার জন্ত মসিনার 

পোলটিস্ ব্যবহার করিবে । তাহাকে কুতকার্ধ্য না হইলে তোপমার পটী লাগাইবে। বদি 

তাহাতেও না পাকে তবে মাণকচুর শিকর সিদ্ধ করিয়া ব|টিয়া গরম গরম লাগাইবে এখং 

তাহাতে নিশ্চয়ই পাকিবে। এই প্রয়োগ প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। তেঁতুলের 
পাছার পোলটাসেও বাধী সত্বর পাকিয়। থাকে । ইহ! বাতপ্রধান অবস্থায় প্রযোজ্য । স্ব 

গরম করিয়া পট়ী লাগাইলেও অনেক সমর পাকিয়। থাকে ! ছোটবাগী হইলে যজ্ঞ 

ডন্বুয়ের আটা ও সিন্দুর একজ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে স্টপকার হয । 
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অহিফেন ও মরিচ চুর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অনেক সময় বাধী বিলীন হর। 
বটের আঠ! লেপন করিলেও বর আরোগ্য হইয়া থাকে । 

ইহাতে "মহ! লক্গ্ৰীন্বিলণহন ও সনন্বথাজ্কত্বুম্দক্লা বিশেষ উপকারী । 
ইহার ওধধ ও গ্খ্াযাস্খর বদ্ধি রোগের স্তায় | 

ছাগছুগ্ধে গোধূম বাটিয়! উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে অথব] কুষ্ণজীরে, হবুধা, কুড়, 
গোধম ও কুল শুঠ কাজিতে পেষণ করিয়। প্রলেপ দিলে ব্রপ্ন আরোগ্য হয় । 

গলগণ্ড, গগুমালা, অর্বব,দ ও শ্রীপদ (গোদ) রোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। 

ইহাদের চিকিৎসা লিখিত হইল না। আবশ্যক হইলে শোথ ও বৃদ্ধিরোগের ওবধ সমূহ 

প্রয়োগ করিবে। শোথ ওরুদ্ধিরোগের পথ্যাপথাই ইহার সখ্যাস্থ্য। দস্তীমূল, চিতেমুল, 
মনসাক্ষীর. আকন্দক্ষীর, ভল্লাতকবীজ, ধাতুকাশীশ ও পুরাতন গুড বাটিয়। প্রলেপ দিলে 

শ্লীপদ ও গ্রন্থি আরোগা হয়। 

সাচিক্ষার, মুলকক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ একত্র বাটিয়! প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অব্বদ রোগ 
আরোগ্য হয়। ্ 
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এই রোগের প্রথমাবস্থায় ঈগলৌক। (জোক) দ্বার রক্ত মোক্ষণ করিলে বিশেষ 

উপকার হয়। এছ ক্রিয়া ছার বল হাস হম» এবং অনেক সময় আরোগাও হয়। 

ইহাতে বিরেচন অতিশয় উপকারী । পিশ্তজ ভিন্ন বিদ্রধিতে ম্বেদ দেওয়। যাইতে পারে । 

দশমুলের কন, গ্ভত তৈল ও বসা দ্বারা আল্লত করিয়। ঈবদুষঃ করতঃ ঘন প্রলেপ দিলে 

বাতবিদ্রধি আরোগ্য হয়। সজিনামুলের উষ্ঃপ্রলেপ দিলে বাতপ্রধান বিদ্রধি ক্রমশঃ 

উপশমিত হয়। 

ল্লাীছি পরলে । যথাযব, গোম, মুগ একত্র বাটিয়। উষ্ণ করতঃ প্রলেপ 
দিলে অপর বিদ্রধি বসিয়! যাঁয়। ইহা পর বিদ্রধিতে প্রযোজা নহে। পিত্বজে পঞ্চ 
বন্ধপের কন ছুদ্ধ দ্বার] বাটিয়া দ্বতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বষ্টিমধু. অনন্তযুল, 

দুর্বা, নলযুল ও চন্দন দ্ুগ্চছ্ার! খাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রধি নষ্ট হদ্দ। আমবাতে যে 
তাক্ষ প্রলেপ লিখিত হইয়াছে কফ বিজ্ধিতে তাহাই প্রয়োগ করিবে। 

সজিনাযূল জলে ধৌত করিয়া ঈষৎ পেষণ করতঃ রূস বাহির করিবে । সেই গস 
1, তোলা মধু সহ পান করিলে অন্তবিদ্রধি আরোগ্য হয়, * 

শেতপুনর্শবার মূল অথব1 বর্ুণমূল কখিত করিয়া! পাম করিলে অপৰু ধিদ্রধি নষ্ট হয়! 

রম্রজ ও আগন্তজ বিধির চিকিৎসা পিততজ বিভ্রধির গায় । 
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৯ এস শসা, সপ সহ সি ০৯০৯ সস উট হজ সা সপ সিসি পা জি আত 5 পপি | সি, পিউ শি ও জপ, পপ পি পা, পি গু 

ক্লু শী করণ | যথা--পুর্বোক্ত বরুণাদিগণের স্কাথ করিয়। তাহাতে 
উ্কাদিগণ মিলিত %* আন! প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপরু অন্তথিদ্রধি নষ্ট হয়। 
হহ1 সংশমন যোগ । 

পাঠাযূল' (আক্ষনাদি) তঙুলোদক ছারা! পেষণ করিয়! মধুদ্বার! মাঁড়িয়া তঠলোলক 
সহ পান করিলে অন্তপিদ্রধি আরোগ্য হয়। 

বক্ষ্যমাণ ব্রণশোথে যে সকল প্রলেপ পুলটিশ প্রভৃতি কধিত হইবে এবং ক্রগে 

যাহা কথিত হইয়াছে তাহ। অবস্থানুসারে বিদ্রধিতে ব্যবহার করিবে | 

অন্তবিদ্রধি পাকিয়! ভিন হই! উদ্ধত্রত হইলে আরোগ্য হওয়া স্রকঠিন। বিপ্রি 
পাকিলে ব্রণবৎ চিকিৎসা! করিবে । বরুণ(দিগণের কাথ অথবা রক্রুসজিনা মূলের 

কাথ কাজি সহ পান করিলে ক্রত অন্তবিদধি নষ্ট হয়। 
্রিজআজ্ধাছি তিল । (বোপণার্থ) 

তল /৪ সের. কন্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কুফল ও তিনিশ মিলিত /১ সেরঃ 

( তিনিশ বৃক্ষ মুখুর। অঞ্চলে জন্মে) ভল ১৬ সের। 

বরুণাদ্দিগণের কাথ সহ ৩।* রতি কজ্জলী সেবন করিলে বাহা এবং আভ্যস্তর বিদ্ধি 

নই হয়। এই রোগে বরুণাদিগণ দ্বারা খ্ব্াদি নানারূপ কল্পন। করিয়। প্রয়োগ কিযে । 

গাক্ভ্রাছি জবান । 
খরিরক. ্রিফলা। নিমছাল, কটুকা. যষ্টিমধু প্রতোক /* মানা, হেউড়ীমুল ১১ রতি, 

পটোলমূল ১৭ ব্ুতি, নিস্ত, যমস্র ॥০ আনা, জল ৮॥ সর. শেষ /৮ ছটাক | কেহ ২ বলেন 

খদিল প্রভৃতি বা প্রচত্যক ৮১ আনা, তেউটী মূল *১০ আন। এবং পটোলমুূল ₹১* আধ 

আনা, নিস্তব মর ॥»* আনা, জল /॥ সেব. শেষ ** ছটা । পূর্বকয়ে অত্যন্ত ভেদ 

হইলে ২য় কল্প অবলম্বন করিবে । ইহাতে নানাবিধ ব্রণ, বিদ্রধি, গুলা, বীসর্প? দাহ, জর, 

যুচ্ছ, রুক্তপিভ ও কামলা আরোগা হয়। 

পারদ তিন ভাগ. গন্ধক ৯ ভাগ. তান ২১ ভাগ আদার রসে ৭ বার ভাবন। দিয়া 

তদ্দার! প্রলেপ দিলে বিউ্রধির ত্রণ স্থলে শস্্েব ম্যাম লেখন হয় । 

কাণীশ, (হিরাকস্) সৈন্ধব, শিলাজ্তু ও হিং প্রক্ষেপিত বরুপছালের কাথ পান 

করিলে আত্যন্তর বিদ্রধি এবং সেচন করিলে বাহ বিদ্রধি আরোগ্য হয়। এই প্রয়োগ 

অপক্ক বিদ্রধিতে প্রযোজ্য ৷ 

অন্গ ভ্ঞশীশ্পোক্দ শু লাভ্ডীভ্ঞ 

হেক্কি-হলা & 
ব্রণ শোথ ( ফোড়।) হইলে প্রথমত: বক্তাবসেক করিবে । ব্রণশোথের ৭ প্রকার 

উপক্রম । যথা--১ম বিশ্লাপন অর্থাৎ শোথ রসাইবার জন্য প্রলেপার্দি প্রয়োগ, ২ অব 
৪৬ ৪০. 
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সেচন অর্থাৎ ব্রণ শোথের শক্তি হ্রাস করিবার জন্ঞ বিধেচন ও রাক্ত মোক্ষণাদি ক্রিয়ার 
উপক্রম, ৩য় উপনাহ অর্থাৎ পাকাইবার জন্ঠ প্রলেপ পুলটিশ প্রভৃতি প্রয়োগ, পর্থ ব্রণ 
ভেদদন, ( শস্ত্র বা গুঁধধ দ্বারা) ৫ম ব্রণ শে।ধন, ৬ষ্ঠ রোপণ. «ম সবর্ণ সম্পাদন । 

ধখাক্রমে উক্ত ৭ প্রকার ক্রিরার জঙ্ুষ্ঠান করিবে । কিন্তু ছুষ্ট বরণ পূর্বেই শোধন ফরিয়] 

লওয়৷ আবশাক। 

জিকুসাসিন্ন। (বাতশোথে ) 

টাব। লেবুর যুল, গণিয়ারা মূলের ছাল, দেৰদারু, শুঠ, অহিংত্র। (কানিয়। কড়ামুল, 

কাহারে। মতে ও কড়া) ও বাঙ্গ! একত্র বাটিয়। গরম করত; পুঈধদুষ্চ থ|কিভে লেপ দিবে। 

শেওডার ছ্বাল ক11জতে বাটিয়া কিং ্রঠ [ঝশিত কপিয়া ঈবদুষণ করত: প্রলেপ 

দিলেও বাতশোথ আরোগা হর। 

কফ বাতজ বরণশোধথে পুনণবরা. .দবদার, পভিশাহাল, দশমুল ও সত এক বিনা 

উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দ্িবে। 

যবশ্ত,, যষ্টিমধুচুর্ণ, ঘ্বত ও চিনি ইহাদের প্রলেপ সব্ধশোখে ব্যবহার্য । 

ঘাতকফজ বা কফজ ব্রণশোথে সিদ্ধির উষ্ণ প্রলেপ ৰিশেম হিতকর. তৎসহ মরিচ 

যোগ করিলে আশু বেদনা জারোগ্য হয়। 

বসাইবার জন্য যে সকল উপক্রম লিখিত হইল তাহ! ঈদানাং প্রায়শঃ ব্যরহৃত হুয় না। 

মশিনার পুলটিশের ২ ৭ আছে । ১ম বসান, ২য় পাকান। এউ জন্যই ব্রণশোথে 

মশিনার পুলটীাশ আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নসিবার উপযুক্ত হইলে বসি 
যায় এবং পাকিবার উপযুক্ত হইলে পাকে । ইহা অত্ন্থ বেদনা নিবারক বিশেষতঃ 

আঘাত জনিত বেদনার বিশেষ কফলপ্রদ। এই সকল ক্রিয়। দ্বারা ফললাভ না হুইমে ব্রধ- 

বিশ্লাপক গঁষধ অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে । 

হি উঞ্মম্মাহ। (পাকাইবার ) 

' যবশক্ত, জলে পাক করির! পিগুারুণি করিবে. ত:বর তৈল বা শ্বতসহু অথব। স্বত 

তৈলসহ উঞ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দ্রিবে। বাতোত্তরে ভৈলসহ এবং পিত্তোত্তরে ঘ্বৃতসহু 

ব্যবহার সমীচীন । 

ব্রণ ভেষনার্থ হশিনার পুলটিশ, তোপমাব্পটা, পলাশক্ষার. পারাবস্ত বিষ্ঠা বা চিতে 
মূল প্রয়োগ করিবে । ইহাতে ব্রণ তির না হইলে শন প্রাাগ কনিষে। 

গরুর দীত জলে ঘসিয় প্রলেপ দিলে শোথ পাকে এবং স্বয়ং ভিন্ন হুয়। 

যে ব্রণ বাতপ্রধান এবং অত্যন্ত দাহ ও বে্নাধুক্ত তাহাতে ঈষৎ ভর্জিত রুষ্ণতিল 
ব1 মশিনা, ছুগ্ধে নির্বাপিত করিয়া ও সেই দুধে পেষগ করিয়া! প্রলেপ দিলে সত্বর পাকিয়। 
ব্রণ শোথ আরোগ্য হয়। 
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রাত্রিতে প্রলেপ দেওয়। নিষিদ্ধ। বিশেষ আবশ্যক হইলে আগ্নেয় 

প্রলেপ রাত্রিতে ব্যবহার করা যায়। প্রলেপ শুফ হুইলে উঠাইয়। 
পুনঃ প্রলেপ দেওয়া উচিত নহে। আকর্ষণিক প্রলেপ হইলে বনু 
সময় পর উঠাইবে । 

ব্রণ ভির হইলে ব| অস্ত কর। হইলে ব্রপন এবং বিদ্রধির স্তায় চিকিৎসা করিবে । 
বিহিত ক্রিয়ার ক্ষত আরোগ্য ন! হইলে নিম ও পটোল পত্রের কার পাস করিবে এবং 
উহ্ান্বার] ক্ষত ধৌত করিবে । ইহাদ্বারা ব্রণ বিশুদ্ধ হয়। 

গ্লাোলেস । (শোধনার্থ) যথা_-তিলকন্ক, সৈম্ধব, হরিদ্র', দারুহরিভ্র!, 

তেউড়ীযুলঃ যষ্টিযধু, নিমপাত। ও ঘ্ত। তহ। শোধক এবং রোপক। 

ঘষ্টিধুষক্গিয ও তলককেন দাহত নিমপাত। এ মধু যিশাইয। অশন। ঘ্বত মিশাইর। 

প্রলেপ দিলে রোপণ ও শো।বন উভয়াবধ কারা সম্পন্ন হয়। 

পুরাতন মনুষ্য মস্তক কপালাস্থি গোমুত্র দ্বারা ঘষিয় প্রলেপ দিলে 
ল্াত রোপণ হয় । ইহা অপাপা ক্ষত রোপক। 

পঞ্চবকলচুর্ণ ৫ শাগ, বদরীত্বকচুর্ণ ১ ভাগ একত্রে ক্ষতে অবচুর্ণন করিলে অথবা 
ধাই ফুল ও লোধচুর্ণ একনে প্রয়োগ করিলে ক্ষতরো পণ হয়। 

পিশ্তপ্রধান বিদ্রধি ও বীসর্ণে ে সকল লেপ বলা হইয়াছে, তাহ। অগ্নিদদ্ধ ব্রণে 
প্রয়োগ করিবে । প্ররাতন ঘরের পচ। খড় চুণ প্রয়োগে ক্ষত বিশেষতঃ দগ্ধব্রণ ক্ষত 

্ারোগ্য হয়। 

পুরাতন ঘ্বৃত শত ধোঁত করিয়া শ্বেত ধুপচূর্ণসহ উত্তযরূপ ফেনাইয়! 

ক্ষতে লাগাইলে সাধারণ ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহার সহিত মোম মিশ্রিত 

করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । 

গৌল্বান্য জ্র-্ভ । 

হিজরা, দাক্ষহরিদ্রা, অক্রিষ্ঠা' জটামাংসী. হন্গিষধু, পুণুনিয্বাকাষ্ঠ, বালা, ভত্রযুস্তক, 

চন্দন, জাতিফুলের পাতা. মিখপাতা, পটোলপাতা, করঞ্জছাল. যষ্টিমধু, কটুকী, যোষ 

মহামেদ মিলিত /১ সেব্. ত্বত /* পেয় পঞ্চবন্ষলের ক্কাথ ১৬ সেব, জল ১৬ সেয়। ইহা 

্বাত্ব। বণ্রে শোধন ও রোপণ হয়। 5, 
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চুষ্ক্বাদ্য স্রত | (রোপক ) 

স্বত /৪ সের, দুর্বার স্বরস ১৬ সের কমলা গু ড় /॥ সের, দারুহরিদ্র। ত্বক /॥ সের. 

এই সকল প্রব্যদ্ধারা তৈল পাক করিলে তাহাকে দুক্কীদ্যন্ভেল কহে। উহা উতর 
ওষধ। 

স্নম্পশবন্চ্ল প্রলেপ । 

শোধিত হরিতাল, মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহবিড্! একজ। বাটিখা 

পৃতমধুসহ প্রলেপ দিলে ত্বক্ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে । 

লৌহভন্ম, হিরাকস, হরীতকা ফুল, আমলকী ফুল, বহেড়া ফুল (অভাবে ত্রিফলা ) 
ইহাদের প্রলেপ সবর্ণতাজনক। 

রূঢত্রণ স্থানে রোম অঞ্ুরিত না হইলে চতুষ্পাদ জক্তর চর্মমভন্ম. 21ভম্ম, খুরভন্ম 
শৃঙ্গভন্ম ও অস্থিতস্থ একত্র তৈলাক্ত করিয়া অধচুর্ণন করবে । ইহাতে রোম অক্ষুরিত 
হয়। 

নারিকেল তৈল ও চণের জল একজে ফেনাউযা লাশাইলে অগ্সিদ্গরণের দাহশাজ্তি 

সুজ্টিল্বোগ। | 

ব্রণশোথের প্রথম অবস্থায় সেন্ধ বসহ ধুতুরা মুল বাটয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলে 

প্রণশোথ সত্ব প্রশমিত হয়। 

সের খোলস ভস্ম করতঃ কট তৈলাক্ত করিয়া লাগাইলে বরণের উপচয় নষ্ঘ হয় 

এবং ফাটিয়া যায়। হাপরমালার আঠ) ক্ষতে বা নালীতঠে লাগাইলে ও আরোগ্য হয়। 

তিক্ভলান্যে যত জীত্াদ্য ছা ভি, হাহ ভন [ভিন্জীচি তেল, 
ও ভীহশ ভ্ত শন শ্কি ৮ ভিন ক্ষতের উতর উষধ। 

ভিশুশন্যস্্ ত । 

ঘ্বত /৪& সের কন্ধার্থ--কটুকী, মোম. হরিড্রা, যষ্টিমধু. 'ডহর করঞ্টার ফল ও পত্র. 

পটোগ পত্র, মালতীপুষ্প ও নিন্ব পত্র মিলিত /১ সের । এই দঘ্ৃত ক্ষতে লাগাহবে। 

ত্যাদ্যনভ শু । 

স্বৃত /৪ সের, কন্কার্থ__জাতি পত্র, নিব্বপত্র, পটোলগপত্র, কটকী. দারুহরিদ্র।, হরিড্রা 

অনস্তমূল, মন্তিষ্ঠী, বেনামুল, মোম. তুতে, যষ্তিমধু, ডহর করঞ্ছবাজ মিলিত /১ সের । এস্ঁ 

ঘ্বত ক্ষতে লাগাইবে। টু নু 

্হজক্গানিহ্গাক্িত্তল। 

তৈল ৪ সের, কন্বার্থ"-জাতিপত্র। নিশ্বপবর. ক্াতীপত্র, ডহর করগুপত্র, যো, কুড়, 

ম্িযধু, হরিড, দারুহরিগা, কটক।- পট. পদক. লোধ, হৃবীতকী, পন্মকেশর- তুতে, 
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অনন্তমূল, ডহর করগ্বীজ মিলিত /১ সের। উরে নানাবিধ ক্ষত, দ্র, ॥ শীসপ কুষ্ঠ, 
প্রভৃতি আরোগ্য হয় । 

শ্রশলাস্ষহ্ন জল । 

.. কছুতেল 5॥ পের, ঘ্বত ০। পোষা । পাকার্থ-আকন্দপাতার রস »'৩ সের. 
কন্থার্_ চিতেপাঙ। ৮ তোল। আবৃত পাত্রে পাক করিয়] ছকিয় উষ্ণ খাকিতে হ।হাঁকে 
পারদ | তোলা. গন্কক ১ তোলা. ( উভয়ে কড্ভলী করিয়]) শ্বেত ধুপ, মেটে [দন্দুব, 
শোধিত হরিতাল, যনঃশিল!; হরিড্রা. গেডিমাটা, মঞ্ভিষ্ঠা, শ্বেতসর্ষপ, প্রতিক ১ তোরা 
মিশাইয়! আবুত পাত্রে পাথিবে। প্রয়োগ কালে উত্তপ্ত ক্রিয়। প্রয়োগ করিবে। হহাতে 

নানাবিধ ক্ষত, রণ, বিচর্ষিক। পামা- (পাচা) দক, ব।তবুক্ত, কুষ্ঠ, বিক্ফোট, শি ন. 

প্রভৃতি আরোগ্য হয়। 

ক্ষত হহলে এহ রোগে যে সকল .সবণা'ঘ গধধ আছে তাহ তাদুশ কফলপ্র” নহে। 

স্রতরাং আবশ্যক হইলে অবস্থাবিশেষে কুন্ত, বাতরক্ত ও বীসর্প রোগের উষধ খ্বহার 

করিবে । তন্মধে মাণিক্যরস, রলমাণিক্য, অক্সপার গন্ধক, অম্বতান্কুর লৌহ, 
টকৈশোরগুগ গুলু, ও মহাপদাক্পত বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। 

মদদাশঙ্গ ক্ষতির মৃহৌধধ। মুদাশঙ্খ ঘটি'ত " কক ভান হমলম্ী " ক্ষতে 

বিশেষ উপকাররা। 

কঃ 

শশা কনললন্।। 

প্রত /০ ছুটাক, মোম ১ তোলা- শ্বেতধপ ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ॥০ তোলা। খপাক্রমে 

ছাতায় পাক করিবে । প্রয়োগের সমর গরম করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। £হাতে 

নানাবিধ ক্ষত ও পাচডা আরোগ্য হর । 
শতবধৌত পুরাতন ঘাত ক্ষতরোগে বিশেষ উপক্ারা। 

লাভ্ভীত্ত্রলী লা লানলীছ্া ছিন্কি-লা। £ 
ক্ষতের শোষ কতদূর পধ্যস্ত গিয়াছে তাহা শলাক। দ্বার] স্থির করিয়া! শন্দ্ধারা 

সেষ্ট স্থান পর্যন্ত বদারণ করিবে । তৎপর পুয়াদি নিঃসারণ. শোধন ও রোপণ প্রভৃতি 

ব্রণ শোথের চিকিৎসা করিবে । 

বাতজ নালীতে_ আপাংবীজ ও তিল, পিস্তজে-__ মপ্রিষ্ঠা, হাতিশু ড়া- হরিড্রা। 

দারহরিদ্রা. শ্লৈষ্মিক নালীতে- কুষ্ণতিল- যষ্টিমধুং দস্তী. নিম, সৈন্ধব. শল্যজ নাল.তে__ 

তিল. মধু ও ঘ্বত পেষণ করির্ধা প্রধেপ দিবে এবং তুলাদ্বারা উত্তমরূপ বাঁধিয়া রাখিংে। 

স্াপরমালীর বা ডুদ্ধিকার আঠা নালীল উপরের চর্দের উপর লাগাইণে নালী 

আঁবাগা হয় ' কদম পাতান্বার। রাঝ্সিতে নালীঘা বাধিয়! রাখিলে রৌদ মির্গত হইয়া 

বিশেষ উপকার হ্য়। ৪ 



৩১৮, ফলিত চিকিগুপাবিধান। 

হহস্লপাচ্লি তিল । 

হংস্পাদী রস, নিষ্বপত্ররস ও জাতীপত্র রস ইহাদের মিলিত রস ১৬ পের এবং 

কক্ষ মিলিত ”/১ সের, তৈল /৪ সের । ইহ] নালী খায়ের শোধক ও রোপক । 

শ্বেত ডেরেগার আঠা ও খদির একত্র যাড়িয়! প্রলেপ দিলে ব্রণনালী আরোগ্য 
হয়। 

গুগ.গুলু প্রলেস্ি। 

গুগগুলু- ত্রিফলা, ত্রিকটু একত্রে পেষণ করিয়া ঘ্বৃত মিশাইয়া ব্রণের উপর 
প্রলেপ ছ্িবে। ইহাতে ছুষ্টব্রণ ও নালী আরোগ্য হয়। 

হ্িিভ্ভলীতক্ প্রলেস্। 

বহেড়া, আত্বীজ, বটাদ্ছুর, রেণুক. চ্ঠেরকাচ কীবীজ চরণ. বরাহবিষ্ঠাডুর্ণ একত্র 
তিলতৈলে মিশাইয়। প্রলেপ ছিলে নালী আরোগ্য হয় । 

নেন তেল । 

তম্মীভূত মেষরোম ”৮ পোয়া, তিতলাউ /% পোয়া, তৈল /৯. সের, জল /৪ 
সের. ঘথাশ্বিধি পাক করিয়া তুলা ভিজাইয়া! লাগাইলে লালী আলোগা হয়। 

আকন্দ আঠা, মনসা আঠা ও দারুহরিদা হহাদ্ে ছারা বর্তি করিয়া, প্রয়োগ 
র্যা গাহয়। করিলে মালী আরোগা হ সী ৬৮, টিন 

বিড়ঙগ, ত্রিফলা। ভ্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসযম গুগ শুপু পুত যাড়িয়। ৬ রতি 

বটী করিঘে । অন্থপান্ --ছুগ্ধ বাগরম ছল। ইহতে দ্ুষ্ুর্ণ এ নালী আরোগ্য হয়। 

স্পাকন্যাচাত 1 

সত /৪ সের, হুদ্ধ ১৬ সের, কন্ার্থ _অনস্তযূল, তেশ্টউড়ী, ফালা, হরিপ্রা- লোধ 

ও কুটজছ্বাল মিলিত ১ সের । ইহা নালীর ক্ষত রোপক। 
চর 

শ্বুক্ঞান্কাদ্য তল । 

কাখার্থ__ কুমুড়িয়া লতার যূল: খস্ভুরিঃ কয়েদবেল, বেল, বট. অশ্বখ, যজ্জডুমুর, ইহাদের 

অপক্কফল শুদ্ধ করিয়া শুঠ করিষে। খেন্জুয়ের ওঠ করিবার আবপ্তক নাই। এই 

সকল ভ্রবা /৮ সের. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল /৪ সেবন, কন্ধার্থ মুত, 

সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙু, অনস্থমূল, যোচবস, নাগকেশর, লোধ. চিতেযূল, ধাইফুল মিলিত 
/১ সের ইহাতে নাশী আরোগ্য হয় এবং ব্রণ শুষ্ক হরয়। 

ুর্ল্রিতৈৈল। 
তৈল /8 সেম়, শটার শ্বরস ১৬ যের. বস্ার্থ শোধিত গুগ গুলু /। পোয়া ও 

মেটে পির /। পোয়া) কইতাঘাবা পাড়, বণ. মালাখ। প্রস্ততি আরোগা হয। 



ফলত চিকিৎুসাবিধান। নবি 

ম্নিগত্ঞাত্িল । 
মুগ পত্র ও শাখার সহিত নিসিন্দার স্বরস /৪ সের, তৈল /8 সের। ইহাঘার 

নালী বিশুদ্ধ ও আরোগ্য হয় । 

ক্র শল্লোসক্ষতভৈল। 

যজ্ঞডুমুর, বটছাল, পাকুড়ছাল, জামছাল, বনজামছাল, অজুনছাল, পিপুল, কদস্বছাল, 
পলাশবীজ. লোধ, গাবচ্ছাল. যষ্টিমধু. আমণ্তাল, শ্বেতধুন1, বদরীছ্বাল, পন্মকেশর, শিরীষবীজ, 
কেতকীমূল মিলিত /৮ সের. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । তৈল /৪ সের। ইহা ব্রণ 
রোপক । 

শক্ত ম্লক্ষান্ে লক্ষের গানক্তা। বা-কদমপাতা, অর্জনপাত।, 
নমপাতা- অশ্বথপাতা, পারুলপাত। ও আকক্ষপাত1। কেছং জাম পাতান্বার। কেহ 
বা াকনাদির পাতাদ্বাব্া কেহ না পান পাততাদ্বার। ক্ষত বন্ধন করিতে উপদেশ দেন। 

কদমপাত।, অস্বধপাতা ও পান পাতাই ক্ষত বন্ধনে শ্রেষ্ঠ। 

অন্কুনছাল. যজ্ঞডুমুর. অশ্বখ. লোধ, জাম ও কটৃফল ইহাদের চর্ণ ক্ষতস্থানে 

অবচর্ণন করিলে হক উৎপন্ন হয়। এই রোগের পখ্যাস্পব্য পুববৎ্। 
স্পা । ক্ষভ অবস্থায় মত্ম্য. সী. অন্ত, দধি. মাংস ও ক্লেদিপদার্থ একান্ত 

াহতকর। 
“লা প্জিশোর 

অম্ল ভ্গ্গন্দুন্র চিল্কি- তলা ? 
প্রলেগ্প। যথা-বটের কচিপাতা, জলেপয়ু্ধিত ইঞ্টকচূর্ণ, শুঠ, গুলঞ্চ ও 

পুনর্ণব। একত্রে বাটিয়! প্রলেপ দ্িবে। পিড়ক1 পাকিয়! বিদীর্ণ হুইলে ব্রণ শোথবৎ 

চিকিৎসা করিবে । নালী হইলে অগুল্না।দে লেপ উপকারী । 

অগ্জনাদি লেপ । (নালীতে ) যথা-_রসাঞ্জন, হরিড্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্রিষ্ঠা, 

নিমপাতা তেউড়ীমূল. লতাফট্কী ও দস্তীমূল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে । ১ 

তিলাদিলেপ | যথা _কৃষ্চতিল, হরীতকী. কুড়ঃ নিমপাতা, হরিদ্রাদ্বয়ঃ বচ: কুড় 

ও আগারধূম ( ঝুল ) একত্র পেষণ করির প্রলেপ দিলে নালী, উপদংশ ও ছুষটব্রণ আরোগ্য 

হয়। এই প্রলেপে কুড়দ্বয়ন্তানে দ্বিবিধ লোধ গ্রহণ করাই প্রশস্ত । 

ইহাতে পঞ্চতিক্রঘ্বত, পঞ্চতিক্ম্বত গুগগুলু, মাণিক্যরস প্রসথৃভি 

প্রযোজ্য। ৃ রর 

ইহাতে ন্যগ্রোধাদিগণের কন্ধ কধায় দ্বারা তৈল ব স্ব পাক করিয়া ব্যবহার 

করিলে বিশেষ ফললাত হয। ইহার কষায় ঘারা ক্ষতস্থান ধৌত করা বা পান কর 

হিতকর । রী 



৩২৪ _ ফলিত চিকিংসাবিধান। | 
ভি ল সি ইউপি এল মম সদ পভ লে লা ৯ সপ অপি ছি কে কট সত ৯৩ ক ৬ ভাত 

করবীরাগ্ধ তৈল | 

শ্বেতকরবাঁর মূল. হরিপর॥ দস্তীমুল, শোধিত ঈশলাধল। মূল. চিতেমূল, টাবালেবু 
মূল, খেত আকন্দমুন, কুটঞ্ছাল ও সৈম্ধব মিলিত /১ সের, তৈল 48৪ সের, জল 

৯৬সের। যথাবিধি পাক কাপঘা নাবহার করিলে ভগন্দরের ক্ষত আরোগ্য হয়! ইহা 

কক এপপান জগান্দনে প্রাযাঙজা। 

অরকতৈল। 

তল /৪ সের, কন্ধার্থ-আকন্দক্ষীর, হরিদ্রা. সৈক্ধব. চিতেমুল, %% গুলু, শ্বেত 

করবী? মূল ও কুটজছাল মিলিত /১ পের, ক্ষ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া 

ক্লেদ য়িষ্ট ক্ষতে ব্যবহার করিবে। 

ভগন্দরহর রস। 

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ. ঘ্বৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মাঠিয়া সর্বসমান লৌহ 

ও তায মিশ্রিত করিয়। নূতন যৃৎ্পাত্রে রাখিয়া ২ প্রহর স্বেদ দিবে । পরে, কাগজী 
লেবুর বসে ৭ বার ভাবন। দিয়া পুটদ্িবে। মাত্রা--১ রাত অন্ুপান প্রত. মধু । 

এই রোগে চেতদ্রঞগলহ়তভ্ত ঙল বিশেষ হিতকর। 

আপাব্য-- ইহাতে ব্যায়াম, মৈথুন ও অযম্াছি তক্ষণ লর্দনীয়। 

প্পদৎস্পী ছিল্কি 5 হলা 1 

আই রোগ ইউদ্ানীং প্রচুর পরিমাণে দুই হয়। বাতাদ ভেদে ইহা ৬ প্রকার; 
কিন্তু ঘাহা সচরাচর দঃ হদ্ন তাহা সংহিতার বা নিদানে লিখিত হয় নাই । উহা 

গপসর্ণিক উপদংশ বা বিষোপদংশ নামে অভিহিত । এই রোগ দৃধিত স্্ী সহবাসে 

উৎপন্ন হয়। ইহার বিষ সাতিশয় তীক্ষ। ইহার [বিন সমস্ত শরীগে ব্যাপ্ত হইলে, 

ত্বকে বিরুতি, নেত্ররোগ,. কেশ ও লোমক্ষয়: স্থানে ২ গ্রন্তির উৎপত্তি, পীনস, আমবাত 

ও কুষ্ট ইত্যাদি উৎপন্ন ইহতে পারে। এই ব্যাধ পুরুষ হইতে স্ত্ীতে এবং 

স্ত্রী হইতে পুরুষে সংক্রমিত হয় । বংশান্গক্রযেও এই রোগে সংক্রমিত হইতে দেখাযোয়-_ 

তাহা অতীব ছুঃসাধ্য। 
সহবাসের পরক্ষণেই যে' জননেক্জ্রিয়ে ক্ষত উৎপন্ন হইবে এরূপ নহে। প্রারশ 

৩ সপ্তাহের মধ্যে যে কোনও সময় রোগ প্রকাশিত হইতে পারে। রোগ প্রকাশ 

পাইতে ঘত বিলম্ব হয় পাড়া ততই কঠিন হস্য়া থাকে'। স্্রীলোকেব যোনিত্বারে এবং 

যোনির ওষ্ঠে এই রোগ উৎপন্ন হইয়। থাকে। 

প্রায়শঃ এই রোগের প্রকোপের সময় ক্র ও বাগী হইয়া থাকে । যাহাতে উপ. 
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দংশের ব্রণ না পাঁকে ভতপ্রতি যন্্বান্ হইবে। ব্রণ উৎপন্ন হইলে ব্রিফপার কারন, 

ভূঙ্গরাজের স্বরস দ্বার। ব্রণ প্রক্ষালন কর! বিধেয়। 

প্রলেলেপি। বথা-ঞ্রিফল অস্তধূষে ভগ্ম করিয়া মধু সহ প্রলেপ দিলে উপদংশক্ষত 
আবোগ্য হয়। 

শিরীব ছাল অথবা হরীতকা পেষণ করির তৎসহ কিঞ্চিত দাব্কারপান্রন মশ্রিত কওতঃ 
প্রলেপ দিলে ওপদংশিক ক্ষত আরোগ্য হয়। 

মধুতে পরসাঞ্জন ঘবিয়। প্রলেপ দিলেও উপকার হয়? কিন্তু উহ! খিযোপদংশে প্রযোজা 
নহে। 

জয়ন্তী ব৷ জাতিফুলের পাতা ক্ষাথ করিয়। ক্ষত ধৌশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

উপদংশের বেদনাযুক্ত শোথ রোগে জয়ন্তীর পটী বিলক্ষণ ফলপ্রদ। 
দারু হারিপ্রার ছ।ল, শঙ্খনাতি, দাব্বারপাঞ্তন, লাক্ষা, গেময়রস, তিল তৈল, ঘ্বৃত ও 

হুপ্ধ সমভাগে পেষণ করিয়। প্রলেপ দিলে শোথ ও দাহ নষ্ট হয়। 

রসকপ্ূরেরর ন্যায় উপদংশের ওষধ বিরল. বিশেষতঃ উহ। বিষৌপদংশে অমৃত তুল্য। 

অশোধিত পারধ্জাত রস কপূর ব্যবহার করিলে পরিণামে গাত্রে পিড়ক') স্ফোটক: 

কোঠ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, আমবাত. কণু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

রূসকর্পুর ॥* তোল. ফুলখড়ি ১ তোলা মিশিত করিয়া ২ রৃতি বটী করিবে। ময়দার 

ঠুলির মধ্যে রাখিয়! জল সহ সেবন করিবে । 

কেবল বস কপূর অর্ধ রতি মাত্রায় তোপ চিনি চুর্ণ সহ সেবন করিলেও উত্তম 

ফল হয়। 

ধসকপূর ঘটি৬ তুদ্র*নএতগ্তল্র »ন উপদংশের অর্থ ওবধ। 

চত্দ্রষনহতগ্রন্বত্ন। 

এলাচি, জায়ফল. জৈত্রী, লবঙ্গ প্রতোক ॥* তোল।, বসকপূর 1” আনা, পান বসে 

মর্দঈম করিয়া ২ রতি বটা করিবে । অন্ুপান_- উষ্ণ ছুষ্ধ। ইহাতে উপদংশ, কুষ্ঠ, 

বাতরক্ত, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি আরোগ্য হস । ট 

গীভিজন্ব | 

২০ তোল চুণের জলে ৯ রতি রসকর্পুর মিশ্রিত করিলে পাতদ্রব প্রস্তুত হয়। তদ্বার! 

উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করিলে অথব। তাহাতে বন্ত্র সিক্ত করিয়া ক্ষতে জাগাইলে 

উপদংশ আরোগ্য হয়। দাহ্যুক্ত পসর্গিক উপদংশে ন্বোগাক্ছপ শওন্চু 

সমধিক উপকারী । রি স্জ্ক ছুণ | 

শ্বেত চন্দন, কুদ্ধুম. কন্ত,রী, লব, রসকপূর .প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা রতি 

অনুপান-__গ্রাতল জল, কাচ! হরিত্রা রস. খদির কাষ্টের কথায়, ছুগ্ধ ইত্যাদি। 
৪ ৯. 
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প্রত্যহ কোষ্ঠ শুদ্ধি না থাকিলে এই পাড়ার বৃদ্ধি হয় সুতরাং প্রত্যহ মুছু বিরেচন 

হিতকর। 

শনাশিক্য ল্রস? ল্রসম্মানশিক্;, অস্সতান্ক্ুল্র লৌহ, ভালন্কেম্বল 
জ্বহন প্রভৃতি উপদংশে হিতকর। 

শলপুষ্খাছি কন্বাস্্। অস্বতাছি কম্বাস্? ব্রহত্ অস্সভাছি 
কম্মাস্্র এবং নবক্কার্থিক্ষ কমান ইহার পরম ওষধ। 

আয্লাসা গন্ধক »* আন। মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিলে পারদ বিকৃতি ও উপদংশ 

আরোগ্য হয়। তেোডাপ্পচিনম্ি ইহাল্ "নহেনম্মন্ । ক্কেহহ্ষ কেবল 
তোগক্িন্সি লান্হাল্স ক্রজিতি উগ্পছেন্ণ ছিম্সী থাঁক্কেন্ন। 

গুড়্চ্াছি তৈল- আগাল্পুন্। তৈল, ন্কোসাতিন্কী তৈল, 
জন্নিল্বাদ্য আআবুত্ত. কলগুাদ্) আত, হাতত আত? ক্ল্দর্প 
হাক তৈল, বাঙলা ভদ্র গু্ভুচ্গী তৈল প্রভৃতি এই রোগের অবস্থা বিশেষে 

ব্যবহার করিবে । বিপ্পন্কব্রীতি "অনল তিল ক্ষতস্থানে দিলে বিশেষ ফল হইয়া? থাকে। 
ন্নিপল্ী তি "্ল্প এন । বথা-তিল তৈল ,& সের, কক্ার্থ--পি্দুর, হিং 

শোধিত বিব. কুড়, রসোন, রক্তচিতে মূল. শরপুজঙ্খমূল, ঈশলাগল। মূল মিলিত /১ সের । 
পাকার্থ-_জল ১৬ পের । 

ভউিপিছৃহশশহক্ল ্ম্মান্ । বখা-অনস্তযুল, তোপচিনি, শ্বেত আকন যুগ, 

কচ] হরিষ্রা প্রত্যেক ।২ সিকি, জল /১ সেবন, শেষ ,॥ সের. ছ'কিয়া শীতল হইলে তাহাতে 

লত] সালসার সার এক ছটাক মিশাইবে। ২ আউন্স ম্পিরিট মিশাইয়! বোতলে রাখলে, 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে অর্ধ ছটাক মায় সেবন কর। যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কা পার্থ 

অন্ত ওধধ ব্যবহার্য । এই ওষধ ব্যবহার কালে গরমে থাক আবশ্ঠক। কেহ ২ এহ 

গুধধে এলোপ্যাথি “পট।শ অব আয়োডাইড” মিশ্রিত করিচ্তে উপদেশ দেন। আয়োভাইড 

প্লেক্মা আনয়ন করে। এই ওঁষধের মধ্যে অনন্তমূল রক্তণোধক, তোপ চিনি উপদংশ 
নাশক, শেত আকন্দ মুল--পারদ দোষ সংশোধক, কাচ হবিদ্র। গুপদংশিক দোষ নিবারব, 

লত। সাপপার সার--বলকর. রক্তশোধক এবং ক্ষত নাশক এবং আয়োডা ইড. গঁপদংশিক 

বিষহারক। 

সপলপুঞ্খীতি কিআম্র। ধথা--বননীল মূল. কটকী, দার হরিগ্রা, পারসীয় 
যমানী, চাউল মুগরা, মৌরী, গেঁঠেলা, তেঞজবল, গুড়,চী, নিমছাল, জঙ্গী হরিতকী, মুর্বা- 
মূল, সাচিফরাস, চিরতা, অশ্বগন্ধী, রাঙ্গা, বাসকছাল প্রত্যেক ।* আনা, কুমুড়িয়ালতামূল 
॥* তোলা, সোণামুখী ॥* তোলা, অনস্তমূল 1%০ অনা, ভোপ চিনি ॥* তোলা, রেউ চিনি 
|* সিকি” কাবাব চিনি ।* সিকি: কুড় %* আনা । জল /১ সের, শেষ /। পোয়া 

একবারে এই কষায় ন৷ সেবন করিয়া ২৩ বারে সেবনীয়। 
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বদরীকাষ্ঠের অঙ্গারের অগ্নিতে শ্বেত ধূগ চূর্ণ ও শোধিত হিঙ্গুল প্রক্ষেপ দিয়া তাহার 
'ম লাগাইলে উপদংশিক ক্ষত আরোগ্য হয়। 

ব্রণ শোথে যে সুকল প্রলেপ লিখিত হইয়াছে অবস্থা বিশেষে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ 
করিবে । 

ভুন্নিজ্জবান্য ম্ন্ত। 

ঘ্বত /8 সের, ক্কাধার্থ--চিরতা, নিমপাতা, ত্রিফলা, পটোল গব্র. করঞ্জবীজ, 
জাতিপত্র, খদির কাঠ ও পীতশাল মিলিত /ধু সের,জল ৪ সের, শেষ ১৬ সের । উল্লিখিত 
কাথা দ্ববোর কষ্চ মিলিত /১ সেল, বল ১৬ সের । ইহ। সর্বপ্রকার উপদংশ নাশক । 

মল) অতভি। 

শ্বত /৪ সের, ক্ষাথার্ঘ__করপ্রবীজ- নিমপাতা, অজুনছ।ল. শালছাল, জামছাল ও 
বটাদিপঞ্চ বৃক্ষের ছাল। উহাদের পুর্বোক্তন্নূপ ক্ধ কষায় দ্বার। যথারীতি ম্বত পাক 
করিবে । ইহা উপদংশ-ক্ষত রোপক, দাহ, আব ও রক্তিম! নাশক । এই ক্সত সাদরে গৃহীত 
এবং ব্যবহৃত হইয়! খাকে। 

ক্চোস্ণীভক্ী &ভল। 

তৈল /৪ সের, তিক্ত বিঞ্েেবীঞ, ভিজ্ত লাউবীজ্ঞ ও শুঠ মিলিত /১ সের, জল ১ 

সর। ইহাতে উপদংশ ও দুষ্টব্ণ নষ্ট হয়। 

আআগাল্রপুন্নাদ্য ৫তল। 

৬৪ তোলার ওজনে তৈল /৪ সের, কল্কার্গ গৃহের ঝুল ১১।%৩ নৃতি, কাচা হরিদ্রা 

*১/* আনা; সুন। বীজ ৩১৯ রতি, পকার্থ জল ৬৪ তোল।র ওজনে ১৬ সের । 

এই তৈল হ্বাব| উপদংশের ক. শোপ ও বেদন। নু হয এব্ং ক্ষত শ্রচ্ধ হয। ইহাতে হক 

সবর্ণত। প্রাপ্ত হয়। ইহ। ক্ষত শোধন | এই তৈল সচরাচর বাবজত হয়। 

সউঞ্পচ্হুশ্পেল্র স্ুহ্িশোগ। পুরাতন গুড় ১ তোল।, হরিদ্রা ১ ভোলা, 
মু্রশঙ্খ ১ তোল। জল দ্বার! মাডিয়। বুট প্রমাণ বটী কলিবে। বুট ভিজান জল সহ সেবা ।* 

বাতরক্ত এবং কুষ্ঠে যাহা পথ্যাপধ্য ইহাতেও তাহাই 'পখ্যালখা। 

ক্কৌঞ্প ভুল এই রোগে গ্নললথা হিভিকল | ইহাতে স্ত্রী সংসর্গ একান্ত 

অহিত কর। যথা-_ 

“পাপপ্রমেহী বাতাত্রী কুষ্ঠী পাপোপদংশবান্ 
ন ভজেদঙগনাং বাপি তুদ্গদিস্যজন। নরং |” 

অর্থাৎ ইপসর্গিকমেহবান্, উপসর্গিক উপদংশবান্, বাতরজ রোগাক্রান্ত ও কৃ ইহারা 

স্বীসহবাস করিবে না। এই সকল ব্লোগাক্রান্তা নারীও পৃ্ষসংসর্গ করিবে না? 



৬২৪ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

 ক্ুভ্উ জিক্কষি-ুভলা ॥ 
ব্রশ-সাধশ্ম হেতু উপদংশের পর কুষ্ঠ চিকিৎসা বলা হইয়!] খাকে। কুষ্ঠ অষ্টাদশ 

প্রকার । তন্মধো কাপাল, গুড়ুম্বর, মণ্ডল, খধ্যজিহ্ব, পুগুরীক, সিখ্য ও কাকণ এই ৭ 

প্রকার কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ বলে। এককুষ্ঠ, চর্বকুষ্ঠ, কিটিম, বৈপাদিক, অলসক, দক্র, 

চর্্দল, পাম, কচ্ছু, শতরু ও বিচচ্চিক। এই ১১ টিকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ বলে । কেহ ২ বিন্ফোটক 

নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র কণ্ঠ পাঠ করেন। তন্মধ্যে কচ্ছু পামায় অন্তনিবিষ্ট হইবে । 
জর, বাতবাধি এবং প্রমেহের ন্যা্ কৃষ্ঠও সচরাচর দৃষ্ট হয়। মহাকুষ্ঠ অত্যন্ত কঠিন; 
উহা মহ।ব্যাধির মধো পরিগণিত । 

সখ্যাঞখা- এই রোগে মাংস, লবণ, শাক ও অন্নদ্রব্য একেবারে পরিত্যাজ্য । 

ঘ্বতপক্ক মুগাদির ডাল, তিক্ত তরকারী, সৈক্গব এবং পুরাতন ত'গুলের অন্ন স্ুপথ্য। 

ক্লেছিদ্রবা ভক্ষণ, স্ত্রী গমন, দিব[নিদ্1, (ভল, গুড়, মূলক, সিম, প্রভৃতি অহিতকর। 
এই রোগে হক, রক্ত, মাংস ও লসিক। ছুষ্য পদার্। কাপালকুষ্ট বাতপ্রধান, 

উড়ুম্বর পিন্তপ্রধান, মণ্ডল কক প্রধান, লিচচ্টী ও খষাজিহব বাতপিত্তপ্রধান। চন্াখ্য কুষ্ঠ, 

এককুষ্ঠ, কিটিম, সখ, অলসক ও নিপাদিকা বাতকদ'প্রপান, দদ্রূ ও শতারুঃ পিস্তকফ প্রধান, 

পুগুরীক, বিস্ফোট. পাম! ও চর্খাদল ইভালা€ কঞ্পিত্রপ্রধান বলিঘা নির্দিষ্ট হয়। কাকণ 
কুষ্ঠ ভ্রিদোষজ । কেহ ২ কাপাল, গুঁড়ুষ্বর, মণ্ডল. ক!কণ. পুগুবীন, খধ্যজিহ্ব ও দদ্রু এই 

সাতটীকে মহাকুষ্ঠ বলেন । দদ্রকে মহাকুষ্ঠের মো গণন। কর। শরেরং নহে । সিধা ২ প্রকার। 

ইহার এক প্রকারকে ছুলি কহে। উহ] মহাকুষ্টে ণনীয় নহে । বাঙ্গালা ভাষায় বিচচ্চাকে 
বিখাজ ও পামাকে পাঁচড়া কহে। শ্বিত্র ও কিলাস নামক আরও একটি ব্যাধি আছে' 

উহাকেও কুষ্ঠের মধ্যে গণনা করা হর ; বাঙ্গালাভাষাঘ উহ।কে শ্বেতী বা ধবল রোগ বলে। 

প্রথম অবস্থায় উহা! যখন তাত্র বা! রক্তবর্ণ থাকে ভখন উহাকে কিলাস এবং শেষে শুভ্র 

হইলে শ্িত্র কহে । যে সকল কারণে কুষ্ঠ উত্পন্ন হয় শ্বিদণও সেই সকল কারণে উৎপন্ন 

হয় এবং এককারণজ্াত বলিয়াই কুষ্ঠে অন্তনিবিষ্ট হইয়াছে । যে স্থিত্রে রোম শুভ্রবর্ণ এবং 
একখান অন্তথানার সহিত মিলিত হয় ভাদুশ পুরাতন শির অসাধ্য। 
অগ্সিদগ্ধজ শ্রিত্র) গুহ, হস্ত, ওষ্ঠ ও পাদতল জাত শ্বিত্র মসাধা। কুষ্ঠ সংক্রামক, সুতরাং 

কুষ্ঠ ব্োগীর সহিত একব্র উপবেশন, একশয্যায় শয়ন, একবন্দ পরিধান প্রভৃতি নিষিদ্ধ। 
কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ, যক্ষা; নেত্রীভিষ্যন্দ ও ভূতোপসর্গজনে।গ সংক্রামক । যথা-_ 

“কুষ্টং জ্বরশ্চ মেহশ্চ ( শোধশ্চ ) নেঞাভিমান্দ এবচ 

উপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরানূুরং ॥. ইতি। 

কুষ্ঠে নান! প্রকার চিকিৎসার বিধান আছে ? কিন্তু ইদান্সীং কষায়, ঘ্বত, তৈল, বটী 
৪ মলম ভিন্ন অন্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বিবেচন অতিশয় উপকারী । 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। 
৩২৫ 

কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকিলে কুষ্ঠ সত্বর প্রশমিত হয় না. বাতরক্তে যেসকল ১ উষধূ। লিখিত 

হইয়াছে ইহাতেও অবস্থাভেদে তর্তৎ ওঁবধ ব্যবহৃত হইতে পারে। বআঅস্কতান্ছি 

কল্মাম্ত্ ব্রহত অস্তাছি কম্রাস্্র ও নবক্কার্ষিক ম্যান" কুষণঠে 
বিশেষ ফলপ্রদ । 

লুচষ্ঠ হন্ল প্রলেপ । 

মনঃশিলা. কুটজছাল, কুড়, ধাতুকাশীশ, চাকুন্দেবীজ, করঞ্জবীজ, ভূর্জগ্রন্থি ও শ্বেত 

করবীরমুল প্রত্যেক চুর্ণ ২ তোল! কীজি বা পলাশ ক্ষারোদক-:/২সের "একত্র. মুৎ্পাত্রে 

পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইবে। ইহার প্রলেপে দগ্র প্রভৃতি ক্ষুদ্রকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 

চ্জ্ত গজেজ্দ্র হিনহহ।এ্রলেসি। 

ধুনা, চাকুন্দেবীজঃ হরীতকী, পান্ত। ভাত প্রত্যেক সমতাগ, পাস্তা ভাতের জলে 

বাটিয়। প্রলেপ দিবে । 

গন্ধতৃণ বাটির়। প্রলেপ দিলে ব! উহার চুর্ণ ভক্ষণ করিলে দদ্র নষ্ট হয়। গন্ধক 

দ্র মহৌষধ, উহার বাহা ও আভ্যন্তর প্রয়োগ হইয়। থাকে। গন্ধক' মাভুফল, ,তুতে 

ও চিনি একত্রে কটুতৈল সহ ঘশির। লাগাইলে দ্ধ নই হয়। আম়।স। গন্ধক /* আন। 

মাত্রায় দুগ্ধসহ পাঁন করিলে কললাহ হর । “নন্ি স্যাি-টোভৈল” কুশন তেল, 

শহান্তপক্ হল মালিশ করিলে দ্ধ আবোগা হয়। 

টিন] ডিন্কিত হলো । 

শ্বেত চন্দন ঘব! ও সোহাগার খই একখ্ে মিশাইখা প্রলেপ দিলে সপ (ছাল) 

আবে।গা হয। ইহ! ৩ দিন বাধহাধা। এই প্রযোচে ১৫।১৬ ছিন মধে। রোগ অন্তর্িত 

হয়। কেহং লেবুর রস সহ মাড়ি! এই প্রলেপ বাবহার করেন। ইহাতে কখনং 

রোগের পুনরাগম দৃষ্ট হয়। 

শোধিত গন্ধক ও যবক্ষার কটুতৈল সহ প্রলেপ দিলে সিগ্ আাবোগ্য হয়। 

সেৌদাল পাতা কাজিতে বাটি প্রলেপ দিলে সিগ্ম আরোগ্য হয়। পু 

বল্ল লীল্ল তৈল । 

তৈল ./8 সের, গোমৃত্র ১৬ সের, কন্ধার্থ 'শ্বেতকরবীর মুল ৪ পল. শোধিভ বিব-" 

৪ পল। ইহাতে দিখ্ম, চশর্দল, পামা, বিশ্ফোট- ক্রিমি ও কিটিম আরোগ্য হয। 

গনপুঞনিহ্দ্ব, এব িহস্পল্িিক্ গুল, গুলু, এবং বাতরক্তের অস্ 

্ঞাছি 'শুগ-২গুল্ুু ইহাঢুত প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে সেবনের ওষধ অপেক্ষা 

বাহ্য প্রয়োগের উধধ অধিক উপকারী । বহুদিনের ব্যাধি হইলে অত্যন্তর শুঞ্ির 

নিমিত্ত & সকল ওধধের প্রয়োগ করিবে! 



৮২৬ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

ন্িচচ্িত্া ভিন্বি ৩1. 

সীজের কাগুমধ্যে গর্ভ করতঃ গৃহধূম ও টৈদ্ধব দ্বার! পূর্ণ করিয়া! শরাবন্বয়ে রাখিদ' 
অন্তধূ মে দগ্ধ করিবে, পবে এ ভন্ম কটুতৈল সহ মিশাইয় প্রলেপ দিবে । 

ব্রহন্ন ব্সন্িজ্যাি ৫ভলল। 

তৈল ১৬ সের, গোমৃত্র ৬৪ সের+ কন্ধার্থ---মরিচ, তৈউড়ীযুল, দস্তীমূল, আকন্দক্ষীর, 
গোষয় বস. দেবদারু. হরিদ্রাঘম্ব. জটামাংসী, কুড়, চন্দন, ব্রাখাল" শসার মুল, শ্বেত 

করবীর মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, শোধিত চিতেমূল, ঈশলাঙ্গল। মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে বীজ, 
শিরীব ছাল,ইন্্রযব, নিমছাল, ছাতিমছাল, সীজের আঠা, গুলঞ্চ, _সেৌদালের পাতা, 

করঞ্জবীক্ত, মুতী, খদির কাষ্ঠ, পিপুল, বচ, লভাফটকী প্রত্যেক ১. পল, বিধ *২ "পল, 

মুপাত্রে বা লৌহপাত্রে পাক করিবে । ইহাছ্বারা পাা, দদ্র, বিচর্চিকা, ক$ 
বিস্ফোট, নীলী ও ব্যঙ্গ আবোগ্য হয়। 

্অভ্শ্বিজ্াাাছি তশভন। 

কটু তৈল /৪ সের, পাকার্থ_গোমুত্র ১৬ সের, কন্ধার্ঘ__মরিচ, হবিতাল? মনঃশিলা' 

ঘা, আকন্দক্ষীর, করবীর মূল, জটামাংসী, তেউড্রীমূল, গোমর রস. রাখাল শসার মুল, 

কুড়, হরিজ্্য়, দেবদারু, চন্দন প্রভোযোেক ৪ তোল।, শোপিভ বিন ৮ ভোল। | ইভাতে দদ্, 

বিচচ্চী” শ্বিত্র প্রভৃতি আরোগ্য হয । ৃ্ 

ইহাতে নিলজরটভেল ব্যবহার কর। ঘাপ কিন্তু "াল্ি্রভ্াচিট টল্ঠ ও 
নিলম্টৈতৈল একজাভীঘ বিপার় উহ। উদ্দ,ত হইল ন।। 

োন্নল্ীজ্ষী হ্চেল। 

কটু তৈল /৪ সের, জল ৯৬ সের, কল্ধর্গ"-মোমনা ঈী, ভবিদ্রাদ্বণ, শেতসর্মপ, সে লা 

লেন পাভ।, কুড়, কবঞ্জবীজ, চাকুন্দে নীজ মিলিত /১ সেল । ইহাতে নানাবিধ কঞ্ধ, দুষ্ট 

ব্রণ, নালী ঘা, নীলিকা, বাঙ্গ, গন্তীন নাহরভ্ত, $, ভ্স্ছ, কচ্ছ্ু ও পামা আরোগ্য হয় । 
ইহা! বিচা্চকার উৎকৃষ্ট উধধ। 

এই রোগে গুলঞ্চের রস সহ ব্মান্পিব্বগানুন্ছন ব্যবহার্য্য | 

স্পা! চিন্কিশুহলা £ (ঞ্পাচ্ত্ড1 ) 
মহিবী দুগ্ধজাত নবনীত সহ সিন্দর ও কিপিং মরিচ চরণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে 

পাষ। আরোগ্য হয়। ৫ 
পশান্আানন ব্ভভনন্ভা | 

গ্ঘচ ২ তোল! লোহান হাভাষ খুব গসম করিব! শাহান 1* পিকি মোষ মিশ্রিঠ 
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করিবে। পশ্চাৎ শবেতথ্প ্ ণ |, সিকি মিশাইবে। তৎপর র্ আনা সি্দুর মিশাইনা 
নামাইবে। মলম লাগাইবার সময় গরম করিয়া লাগাইতে হয়। ৩ দিন ৩ বার লাগাইলে 
পাম আরোগা হয়। 

ইহাতে পুব্বেণক ন্কলন্বীল্ল তৈল বিশেষ উপকারী। স্নক্িজ্তি 
তলন, ৫সান্নক্রাজীী তিল প্রস্ভৃতি ইহাতে বাবহৃত হয়। 

স্মহাম্িল্দুক্ান্য ততল। 

তৈল /৪ সের, কক্ষার্থ__সিন্দুর, রক্তচন্দনঃ জটামাংপী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা্য়, প্রিয়ন্ 
পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মত্তিষ্ঠ।, খাঁদর কাষ্ঠ, বচ, জাতিপুম্প পাতা, আকন্দক্ষীর, তেউড়ীমূল, নিম: 
পাতা, করঞ্জবীজ, বিষ, কৃষ্তবেত, ( অভ্তাবে অনন্তমূল) লোধ, চাকুন্দে বীজ গিলিত 
/১ সের । ইহাতে পাম, বিচচ্চী, কগু, বিপর্প ও বাতপিত্ত প্রবণ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 

গাক্বকুম্মোগ ও ম্লাঞিন্লা ল্ঙ্ন এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে ! 
অহ্সতভ্ভাছি কজ্মান্ হহার শ্রেষ্ঠ উষ্ধ। 

€ন্বস্পাদিকম্ক লুুভ্ডউ ভিন্বিত-৩লা £ 
ইহ[তে হাত এবং প। ফাটিয়া যান এ৭ং তাহাতে ক্ষাত ও বেদন। হর । 

প্রলেপ । বখ।--শ্বেত ধুনা, সৈঙ্কাণ, গু৬. মধুঃ রত, মহিব।ক্ষ গুগ নু ও গেরি- 

মটী হাতার আঅপেক্ষাকিত অপিক পরিমাণ ঘ্ুত গরম করির। পাচড়ার মলমের নয 
পক করিবে । 

সজলশস্য নারিকেল মধো চাউল পচাহখে। ৩২পর উহা বাটিযা প্রলেপ দিলে 

বনহ্দিনের বিপাদিক। নষ্ট হয়। মাণের ডাটার ক্ষার করিয়। ত।হ।র জল প্রস্তত করিণে 

এ্রজল ১৬ সের, কটুতৈল . & সের ও ধুঙগলাবাজ কক্চ ,১সের। এই তেলের অভ্যপ্দে 

বিপ।দিক1 সন্র আরোগা হয়। দদ্রু ও পাতে সে সক ওধধ কথিত হইয়াছে 

বিপাদিকাতেও অবস্থাবুসারে তশত ওধধ প্রয়োগ করিবে । * 

ন্কিত্ডিহ্ন ছিল্কিলহলা & 

এই রোগে যে ব্রণ হয় তাহা ক্ষুত্র ২ গ্ঠাববর্ণ। খরম্পর্শ ও রুক্ষ । ইহ1 বাতবহুগ । 

পূর্বোক্ত করবীরাগ্ তৈল, বিষতৈল, বৃহন্ মরিচ্যাি তৈল ও সোমরাজীতৈৎ। 

ইহাতে ব্যবহার করিবে + চ্]ফুন্দেবীজ চুর্ণ সী আঠায় ভাবিত করিয়া পশ্চা: 

গোমুত্র দ্বারা দ্রবীভূত এবং রবিতাপে উত্তপ্ত করিরা লাগাইলে কিটিম নষ্ট হয়। ইহাতে 

শ্ধগনিক্স ও আাশ্পিলন্বুলতন উপকারী 
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চম্পর্থ কুট ভিন্কি-৩লা ॥ 
ইহাতে চন্ম হস্তিচন্মের সায় কষ্ণবর্ণ, কক্ষ ও স্থল হয়। ইহাতে ভ্রহত্ আ্নোব্ম 

জ্বাজীশ তল বিশেষ উপকারী । ূ 

ল্লহত সোন্লক্াভ্ী তৈল। 

কটু তৈল ১৬ সেব. ক্কাথার্থ--সোমরাজ্গী ১২॥ সের, জল ৬৪ সেব, শেষ ১১ সের, চাকু 
ন্দেবীজ ১২॥ সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের, গোমৃূত্র ১৬ সের, কন্কার্থ-_চিতে মুল. 

ঈশলাঙ্গল। মূল, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ৬হরকরঞ্রবীজ. হরিতাল, মন্ঃশিলা, হাফরমালী, 

আকন্দমূল, করবীর মূল, ছাতিম মূলের ছাল. গোময় রস. খদির কাষ্ঠ. নিমপাতা, মরিচ ও 
কাসমর্দ (কালকাস্থুন্দে) প্রত্যেক ২ তোল । ইহাতে কিটিম, দদ্র, কও, চর্মকু্, এককুষ্ঠ, 

ত্বগগত রোগ ও বৈবর্ণয আরোগ্য হয়। এই রোগে স্নাম্পিক্যন্তন ব্যবহার করা যায়। 

এন্কভল্ভুতভ্উ চিস্ক্কি-ুভলা £ 
ইহাতে ব্যাধিস্থানে ঘন্ম হয় না এবং ব্যাধিস্থীন মৎস্য শ্রকের ন্যায় স্তর বিশিষ্ট হয়। 

তথাকার চন্ম ঈষৎ উচ্চ নীচ লক্ষিত হয়। ইহাতে ল্রহণ্ড াক্মআ্াজী তল. 

্নাঞ্সিক্য লন, অস্মভাহু্জ লৌহ লাস্াল্পদ্রগুড়ুহচ্ী' তৈল, 
লহ গুড্র,চী তল? কল্দর্পস্নাল্ল তল, গহ্দকম্থোগ প্রভৃতি 
ব্যবহার্ষ্য। 

আঅঅলঙন ছিক্কিত »না। ইহার চিকিৎস। দক্র গ্াঁয়। 
চন্ছ তরল চিশ্বি হলনা । হহার চিকিৎসা প্রায় ধাতরক্তের গ্চায়। হাতে 

এককুষ্ঠের ওবধ সমূহ ব্যখহার কর ঘায়। 

হচ্ছি, ছিল্কিশুহনা । ইহার চিকিৎস। পামায় গ্ঠায়। তীব্রদাহ থাকিলে 

চর্মদলবৎ চিকিৎস। করিবে । 

ন্হিস্স্রোক্তি জিল্কি-ুভলা 1 
ইহার চিকিৎস! প্রথমতঃ ব্রণের নার, তদনভ্তর বাতরক্তের স্যার । শেষে কুষ্ঠের 

ম্যায় চিকিৎসা করিবে । ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাক] নিতান্ত আবশ্তক। মাণিক্যরস 

গম্ধকযোগ, অস্বতাদি কষায়, নবকাধিক কষায়, রিষতৈল, করবীরতৈল, 
« বু সেমরাজিতৈল ইহাতে হিতকর। | 

পশ-তানভঃ চিন্বি১৩জ্ন1।-ইহার চিকিৎসা দত্রর সার রুহ সোমরাজী 

তৈল হহাগ মহৌবধ। 
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শ্জ্প শ্বহ্হান্কুভ্ড চিস্ল্কি-ু লা £ 
বাতপ্রধান কাপালকুষ্ঠে পঞ্চনিন্ব, মাণিক্যরস, মহাভল্লাতক গুড়, বৃহৎ 

সোমরাজীত্ৈল, কন্দর্পসার তৈল, নবকাধিক কষায়, ও পটোলা দি কষায় 
ব্যবহার্ধ্য। কুষ্ঠ মাত্রেই তিজ্তদ্রব্য সেবন হিতকর। কাপালকুষ্ঠ বাতপ্রধান হইলেও 
গুলঞ্চ, বেত্রাগ্র, পলতা, পটোল ও নিম স্বুস্পথ্য। কুষ্ঠ নাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির সর্ব 
শ্রেষ্ঠ। খনির কাষ্ঠের কবায়দ্বার! ক্ষতস্থান ধৌত করা! আবশ্তক। কেবল কথায় পানে 

মহাকুষ্ঠ প্রশমিত হর না সুতরাং তিক্ল্উসলন্চ ক্বত, হাতিজ্ত আ.ত 
এৰং 'নহাত্াা কিল ত্য,তি তৎকালে ব্যবহার করিবে। কাপাল কুষ্ঠ অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য। 

৬২৯ 

স্মিত | 

নিমের ফুল. নিমের ফল. নিমের ছ।ল. নিমের মূল ও নিমপাতা প্রত্যেক ২ তোলা, 

ত্রিফল! প্রত্যেক ১ তোল' ত্রিকটু প্রত্যেক ১ তোলা', ব্রান্গী, গোক্ষুর, ভল্লাতক, চিতেমূল, 
বিড়ঙ্গশস্ত, বারাহীাকন্দঃ ( অভাবে- চামারালু ) লৌহতন্ম. গুলঞ্চ. হরিদ্রাদ্ব়, সোমরাজী, 

সোণালুপাতা, চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, কুড়, ইন্দ্রযধব, আকনাদি পাতা প্রতোক ১ তোলা; 

এই সকল দ্রব্য খদিরু কাষ্ঠ, পীতশাল ও নিমের ঘনাভৃত কাথে পৃথক পৃথক ৭বার এবং 

ভৃঙ্গরাজ শ্বরসে ৭ বার ভাবন৷ দিয়া সিকি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অন্ুপান- মধু; 

তি শুঅউ পলক স্রতি? খদির বা পীতশালের কাথ। অভাবে__উষ্জজল। 

সঞ্ধজুন্নিক্ব 1 (২য় প্রকার ) 

নিষের ফুল, ফল, মূল, ছাল ও পাত। সমভাগে মিশাইয়া /* আনা মাত্রায় ঘ্বত মছু 

সহ লেহন করিবে । অবস্থাবিশেষে আমলকীর রস বা! জুপ্ধ সহ পান করা যাইতে 

পারে। 

প্থ্য-_দ্বত, মুগ যুষ অথবা! দুধ ভাত। পেশওুন্নিহতব কুষ্ঠের উৎকৃষ্ট ওষধ। 

কাপাল কুষ্ঠে প্রথমোক্ত পর্ধগুনিনহ্ষই ফলপ্রদ। পঞ্চনিম্ব ব্যবহারে সর্ধবিধ 

কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বীসপু আরোগ্য হয়। 

স্বান্পিক্যল্রস্ন। 

শোধিত হরিতাল ৮ তোলা. গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা & তোলা, পারদ, সীসক. 

তায, অন্র ও লৌহতস্ম প্রত্যেক ১ তোলা । এই সকল খ্রব্য বটের আঠায় মর্দন করিয়া 

৩ দিন নিমের ক্কাথে ভাবনা দিবে । * তৎপর তাহাতে গুলক্চ১ বালা? হিস্তাল, আলকুশীবীজ, 

নীলবিন্টী, সজিনা ছাল, মুবামাংসী, জীব. নিসিন্দা ও করবীর মূল প্রত্যেক ॥* তোলা 

মশাইয়? দৃঢ় মৃত্পাঞ্রদয়ে কাপড় ও মাটীদ্ব[ব1 দুঢ়বদ্ধ করিয়া থোলা। জায়গায় বাত্রিতে 
্ গ প২--- 
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২ প্রহর নিরধ'ঘ অগ্রিতে পাক করিবে। প্রাতঃকালে শীতল হইলে ওঁধধ উদ্ধত করিবে 
নিমকাষ্ঠের অথব! অন্য কোন তিক্তবৃক্ষের কাষ্ঠিত্বারা উধধ পাক কর! ব্যবস্থেয় । তাহাতে 
ওধধের গুণাধিক্য হয়। ইহার মাত্রা ২ রতি। অন্ুপান-_দ্বত ব। মধু। এই উধধ নিম, 
গুলঞ্চ প্রভৃতি অন্ুপানেও ব্যবহৃত হর । পাক শীতল ছাগছুগ্ধ ধধ সেবনান্তে পান করিলে 
রোগী সত্বর প্রকৃতিস্থ হয়। ইহাতে সর্ববিধ মহাকুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া থাকে । ইদানীং 
'গ্লই ওষধ প্রায়শঃ যথারীতি প্রস্তত হয় না। 

মহাভলাতক গুড় । 

এই ওঁধধ ইদানীং প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না| ভন্লাতক শোধন প্রণালী অতান্ত কঠিন এবং 
ভালরূপ শোধিত না হইলে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এজন্য এই ওঁধধ প্রায়শঃ প্রস্তুত 
হয় না। ভল্লাতকের পরিবর্তে রক্তচন্দন ব্যবহার কর। যায়? কিন্তু তাহা এই ওঁষধে প্রয়োগ 

কর] কর্তব্য নহে। কাহারে। মতে রক্তচণ্দন ব্যবহার কর। অবিবেচনার কাধ্য নহে। 
যেহেতু উহা! রক্তদোব ও কুষ্ঠ নাশক। ক্াখার্থ_নিমছাল, গ্র/মালতাঃ আতৈব, কট কী, 
বলাডুমুর, 'ভ্রিফলা, মুতী, ক্ষেত্রপর্পটা; চাকুন্দে বাজ, অনন্তমূল, ধচ, খদ্দির কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, 

আকনাদি, শু ঠ, শটা, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুটজছাল, শোধিত বৃদ্ধদারক 
বাঁজ, রাখাল শশার মূল, মুব্বামূল, বিড়ঙ্গঃ ইন্দ্রধব, শোধিত বিষ, চিতে মূল, হস্তিকর্ণপলা- 

শের মূল? গুলঞ্চ, ঘেোড়ানিমের ছাল, পল্তা, হরিদ্রাদ্বরঃ পিপুল, সেৌদালফলমজ্জ্বা, ছাভিম 

ছাল; ( ব৷ ক্ুষ্ণবেত ) শ্বেত গুঞ্জাফল, ওল, চিনাঘাস, মষ্রিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তালমূলী, 

প্রিয়ঙ্কু, কট.ফল, শরপুঙ্খঃ শিরীষছাল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, শোধিত 
ভন্লাতক তিন হাজারটা, জল ৬৪ সের; শেষ ১৬ স্রে। উত্তর কাথ একত্র করিয়। তাহাতে 
পুরাতন গুড় ১২॥ সের, শোধিত ভশ্লাতকম্জ্জা এক হাজর মিশাইর] পাক করিবে । ঘন 
হইলে প্রক্ষেপার্থ_ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব, মুতা, ঘমানী প্রত্যেক ১ পল, চতুঙ্জাতক 
মিলিত ১ পল, আম্নাসাগন্ধক & পল যথাবিধি মিশাইয়া নামা ইয়। ঘ্বত ভাণ্ডে রাখিবে। 
মাত্রা ।*_-॥* তোলা । অন্থপান_-গুলপ্ের কাথ বা ছুপ্ধ। ইহাদ্বাত্সা কাপাল কুষ্ঠ, 
খিত্র” গডুন্বর, কুষ্ঠ, দগ্র; খন্তিহব, কাকণ, পুগডরীক; চন্মকুষ্ঠ, বিস্ফোট, মণ্ডলকুষ্ঠ, ক$%, পাম, 
বিপাদিকা, বাতরক্ত ও পাঞ্ু প্রভৃতি আরোগ্য হয়। 

সপত্টোল্]াদে ককন্নাস্র। যখা_-পল্তা, খদিরকাষ্ঠ, নিমপাতা, ত্রিফল! ও 
ককষ্বেত (অতাবে অনন্তমুল ) ইহাদের কথ পান করিলে এবং রোগী তিক্তভুয়িষ্ঠ আহার 
সেবী হইলে সত্বর কুষ্ঠ প্রশমিত হয় । 

কন্দর্পসার তৈল, 
কটু তৈল /$ সের, ক্কাথার্থ_ছাতিমছাল, ক।লিয়াকড়ামূল, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীং 

ছাল; ঘোড়ানিব, জয়স্তীপাতা, তিতলাউ, রাখার শশার মূল, হরিদ্র। প্রত্যেক ১* পল, জল 
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৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমুত্র ১৬ সের, পাকার্থ_সৌদালপাতা, জ়স্তীপাতা, ভূঙ্গরাজ, 
ধৃতুরাপাতা, সিদ্ধিপ। ভা, চিতেপাতা? হরিজ্রা, খেজুরপাতা, গোময় রস, আকন্দপাতা, সীজ- 
পাতা! প্রত্যেকের স্বরস /৪ সের, কন্ধার্থ__যাকাল, বচ, ব্রাহ্মী, তিতলাউ, চিতেমুল, ঘ্বৃত- 
কুমারী, শোধিত কুচিলা, পল্তা, হরিদ্রা, মুতা, পিপুল মূল, সোন্দালপাতা, আকন্দস্ীর, 
কাল কান্দেমূল, ঈষলাঙগুলে, আচলের মূল, মপ্রিষ্ঠা, কালমেঘ, রাখাল শশামুল, বিছাতি 
মূলঃ করঞ্জমূল, হাফরমালী, মূ্বামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুটজ, নিম, মহাঁনিম, গুলঞ্চ, 
চাকুন্দেবীঙ্গ, সোমরাজী, হাকুচবী্জ, ধনে ত্ৃঙ্গরাজ, যষ্টিমধু, ওল, কট কী. শটী, দারুহরিদ্রা, 
£তউড়ীমূল, পন্কা্ঠ, গেঁঠেলা. অগুরু পুষ্করমূল. কপূর, কট ফল, জটামাংসী, মুরাষাংসী, 
এলাচি, বাসক, বেণামূল প্রতোক ২ তোলা । ইহা কুষ্ঠ নাশক তৈলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। 
ইহা দ্বারা অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ, শ্বেতরক্ত কুষ্ঠ, বিপার্দিকা, পামা, বিস্ফোট, 
নীলিকা। রক্তক্রিমি, দ্র, মস্রী, কিটিম, রক্তমগ্ডল, গুডুম্বর, পদ্মকুষ্ঠ, মহাপস্মকুষ্ঠ, ভগন্দর 
এবং নানাবিধ ক্ষত আরোগ্য হয় । 

তিক্তষট পলক ঘ্বত। 
নৃতন ঘ্বত ৪৮ তোলা" কাগার্থ-নিমছাল, পল্তা, দারুহরিদ্রা, ছুবালভাঃ কট কী, 

জ্রিফল।: ক্ষেত্রপর্পটা, বলাডুমুর প্রত্যেক ৪ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ /২ সের, কন্ধার্থ-_ 
রক্তচন্দন, চিরতা, কট কী, পিপুল, বলাড়ুমুর, মতা, ইন্দ্রষব প্রত্যেক ১ তোলা। ইহা দ্বারা 
বাতপ্রধান কুষ্ঠ, জ্বর, পাম, বীসর্প ও ক আরোগ্য হয়। ইহা যোগবাহী। 

মহাতিক্তক ঘৃত । 

দ্বত /৪ সের, আমলকী রস /৮ সের, জল ৩২ সের. কন্কার্থ_ছাতিমছাল, আতৈষ, 

শোণালুফলমক্জা, কট কী, আকনাদি, মুতা. বেণামূল, ত্রিফলা” পল্তা. নিমছাল, ক্ষেত্রপপ্প্টী, 

ছুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রান্বয়, বচ, রাখাল শশার মূল, শতমূলী, অনস্ত 

মূল, শ্তামালতা, ইন্দ্রষব, বাসকছাল, মুর্বামূল, গুলঞ্চ, কট কী, যষ্টিমধু; বলাড়ুমুর মিলিত 

/১ সের। ইহাতে বাতপ্রধান এবং পিক্তপ্রধান কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, বীসপ? পার্জ, 

বিস্ফোট. পাম. কামলা, জর, কু, পিড়ক1 ও রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়। 

মহাখদির ঘৃত। 

দ্বত ১৬ সের, ক্কাথার্থ__খদিরকাষ্ঠ ৫ তুলা (১২। সেরে ১ তুলা) শিংশপা, 

( শিশু ) ও পীতশাল প্রত্যেক ১ ত্টেলা, হর করপ্রবীজ, নিমছাল, বেত, ক্ষেত্রপর্পটা, 

কুটজছাল, বাসকছাল; বিড়ঙ্গ, হরিদ্রাছয়, শোণালুছাল, গুলঞ্চ) ব্রিফলাঃ তেউড়ীমুল, ছাতিমছাল 

প্রত্যেক /৬। সের ; জল ১* দ্রোণ, শেষ অষ্টমতাগ, আমলকীর রস ১৬ সের, কন্কার্থ_স্নহ। 

তিক্তুক অ._াক্ভ ক্ষতব্য প্রত্যেক ১পল। এই স্বত উল্লিখিত মানে প্রস্তত কর: 

শরচ্দি 
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কঠিন। সুতরাং অনুরূপ দ্রবাসহ /৪ সের ত্বত পাক কব বিধেয়। ইহা কুষ্ঠরোগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ উধধ। ইহ] অভ্যঙ্গেও প্রযুক্ত হইতে পারে । 

মধ্বসব | 

মধু /৪ পের, খদিরসার /১ সের, দেবদারুপার /১ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের 
একত্র মিশাইয়। তাহাতে লৌহ ভস্ম /১ সের, ত্রিফলা, এলাচি, দারুচিনি, মরিচ, তেজপাত, 
নাগ কেশর প্রত্যেক ২ তোলা ; মতস্যাণ্ডিকাঁ-( অভাবে চিনি ) /২ সের মিশাইয়া লৌহ 

ভাণ্ডে ১ মস যুখ ঢাকিয়া রাখিবে। পশ্চাৎ ছাকির। ১ তোলা মাত্রায় ব্যবহার্য । ইহাতে 
কুষ্ঠ ও কিলাস আরোগ্য হয় । 

কনকবিন্দবরিষ্ট | 

খদির সারের কষায় ৬৪ সের ঘ্বত ভাবিত কুস্তে রাখিবে। পশ্চাৎ তাহাতে ব্রিফল।, 

ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিত্র]। মুত, বাসক, ইন্দ্রষব, শোণালুছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৬ পল 

মিশাইবে। মুখ ঢাকিয়। ১মাস ধান্ঠরাশির মধ্যে স্তাপন করিবে । পশ্চাৎ উদ্ধত 
করিয়া ছাকিয়া প্রাতঃকালে ১ তোল! মাত্রায় সেবন করিবে । ইহ! সেবনে ১মাসে 

মহাকুষ্ঠ, ১৫ দিনে ক্ষুর্ন কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কিলাস ও ভগন্দরনাশক এবং রক্ত 
পরিষ্কারক । ইহা সেবনে শরীর কনকের ন্তায় কান্তিবিশিষ্ট হয় বলিয়৷ ইহার 
নাম কুমনকুহ্িল্দু। 

ভ্রিফলা ঘত । 

বত /8 সের, ভ্রিফলা, নিম, পলত।. মগ্রিষ্ঠ।. কটকী. বচ ও হরিড্রা ইহাদের 

কবাথ ১৬ সের এবং কন্ক /১ সের সহ যথারীতি ঘ্বত পাক করিয়া বাতোন্বণকুষ্ঠে 

প্রয়োগ করিবে। 

গন্ধক যোগ। 

এই ইষধ চরকে লিখিত আছে। শোধিত আয়ালা! গন্ধক %* আনা মাত্রায় 
আমলকীরসপ ও মধু সহ সেবন করিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইদানীং এই ওষধ ছুগ্ধসহ 
ব্যবন্গত হন. মহাকুষ্ঠে আমলকী রস সহ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ইহা গলৎ কুষ্ঠ 
নাশক । 

অম্তাস্কুর লৌহ। ূ 
অগ্ি শোধিত পারদ (ইদানীং সাধারণ ভাবে শোধিত পারদ গ্রহণ করা হয়। 

কেহং বিশ্ুদ্ধ পারদ অগ্নি অর্থাৎ চিতেমূলের রসে ভাবিত করিল! গ্রহণ করেন) ১পল, 
শোধিত গন্ধক ( আম্লাসাগন্ধক হইলে ভাল হৃয় ) ৪পল, একক্র কজ্জলী করিবে । অনন্তর 



ফলিত চিকিুসাবিধান। ৩৩৩ 

উহার সহিত লৌহ ১পল, উৎরষ্ট তাম্রভপ্ম ১পল, শোধিত ভন্লাতক মজ্জা ১ পল, 
অন্র ১ পল শোধিত গুগ গুর্ ১ পল, ঘ্বত ৮ পল একত্র যিশাইয়া /৪ সের ব্রিফলাঁর 
কাথে পাক করিবে । (ত্রিফল। মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের) 
আসন্পাকে হরীতকীচুর্ণ ২ তোলা, বহেড়া চর্ণ ২ তোলা, আমলকী চর্ণ ১২ তোলা ৮ মাষা 
প্রক্ষেপ দিবে । লৌহ পারে পাক করিবে । অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যখন শব হইবে 
ন। এবং স্ক্ষবন্ত্রে নিপীড়ন করিলে বহির্গত হবে না তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। 
ইহার মাত্রা ১ হইতে ২৩ রৃতি। অন্ুপান-__্ত ও মধু। ইদানীং মধু ও নিমছালের রসসহ 
প্রায়শঃ বাবন্ৃত হয়। প্রাতঃকালে লৌহ পাত্রে লৌহ দগুদ্বার! মাড়িয়া উবধ সেবন করাই 
শাস্্সিদ্দ। উষধ সেবনান্তে দ্বপ্ধ বা নারিকেল জল পান করিবে । ইহাঁতে নানাবিধ 
কণ্ঠ, বাতরক্ত ও আমবাত আরোগা হয়। ইহা বল্য, বৃষ্য ও শ্ুক্রবর্ধক। এই ওউষধ 
ব্যবহার কালে শীক. অগ্নদ্রব্য ও স্ত্রী গমন নিষিদ্ধ। ঘ্বততৃষ্ট পক্ষিমাংস ভক্ষণ করিলে 
চর্বল দেহণধাত পুষ্ট হয়। ক্ুলচর ব! আনূপ পক্ষী বাবহার্যায নহে । এই ওষধে পারদস্থানে 
রদ্ধ বৈগ্যগণ রসসিন্দর বাবহার করেন। কেহ বাঁ পাতনযন্সাধিত হিঙ্গুলোথ পারদ 
গ্রহণ করেন। কেহ১ গন্ধকমা ১পল গ্রহণ করেন, ভাহাঁও সর্ববাদি সম্মত নহে। 

২ ত্ভুক্ছল্ ুভ্উ চির্স্কি-৩লা £ 
ইহা দেখিতে যজ্জডুম্বরের ন্বায়। ইহাতে বেদনা, কণ্ড, জ্বাল ও রক্তিম! থাকে । 

ইহার চতুর্টিকের রোমসকল পিক্গল বর্ণ হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত পটোলাদি কষায়, 

পঞ্চনিন্ব, মাণিক্যরস, অম্বতাস্কুর লৌহ, পঞ্চতিক্ত ঘঘত ও মহাতিক্তক ঘ্বত 
ব্যবহার করা যায়। কন্দর্পসার তৈল ইহার উপযোগী । ইহার চিকিৎসা অনেকটা 

বাতরক্কের শ্তায় স্তরাং বাতরক্তের উুঁষধ সমূহ অবস্থাবিশেষে ইহাতে প্রযুক্ত হয়। 

বাতরক্তের অস্সন্গাদিকস্রান্্, নবক্ান্িক, ভ্রহণ্ত গুদ্ভ,চলী তৈল 

ও লীহ্লালভজ্ 'গু-ড.চী লন বিশেষ উপকারী | ইহাতে কোষ্ট পরিষ্কার থাকা 

নিতান্ত আবশ্তক। কোষ্ঠ বদ্ধতায় সন-লক্কান্মিক অভীষ্ট ফলপ্রদ | 

পঞ্চতিক্ত ঘ্বৃত। 

নিম, পলতা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসক ( এই পাঁচটীকে পঞ্চতিক্ত বলে ) প্রত্যেক 

১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, স্বত / সের, কন্ার্থ_ব্রিফলা ১ সের । ইহা 

দ্বারা নানাবিধ কুষ্ঠ, দুষ্টবরণ, রুছু,, পামা প্রসতি আরোগ্য হয়। এই দ্বত ব্যবহারে 

প্রথমতঃ কু, পাম! প্রভৃতি বর্ধিত হইতে দেখা যায়, পশ্চাৎ কমিতে থাকে । অত্যন্তর 

হইতে ব্যাধি বহির্থত করিয়া উপশম করাই এই ওষধের ধর্মা। মাত্র! ॥০ ভোল' ' 

অন্গপান-ছুগ্গ | রি 



তিক্তক ঘ্বৃত। 

স্বত /৪ সের, কাখার্থ_ত্রিফলা ভরিভ্রাছ্য়। বাসক, দুরালতা' ক্ষেত্রপর্পটা, পল্তা, 

বলাড়ুমবর, কটটকী, নিমছাল প্রত্যেক ২ পল জল ৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্কার্থ_ 

পিপুল, মুতা, রক্ত চন্দন, বলাড়মুরঃ ইন্দ্রযব, ৩ -9তা মিলিত 7১ সের। ইহা পঞ্চতিক্ত 

স্তের-ন্তায় গুণ কারক ; বাতরস্ত ওবী' ইহা প্রযোজা। 

বজক ঘত। 

স্বত /৪ সের, বাসক. গুলঞ্চ, ভিফলা, পল্তা, ক্রঞ্জবীজ, নিমছাল, পীতশাল ও 

কলষ্বেত ইহাদের কক কধায় দ্বার! ঘ্বত পাক কবিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠ ও 

গ্রলৎ কুষ্ঠ আরোগ্য হয় । 

পটেল পত্র অথব। দারুহরিদ্রার কক, কমায় দ্বার ঘ্বত পাক করিয়া পিত্ত প্রধান 

কষ্টে ব্যবহার করিবে । 

শুব€ঞভল কুকি ভিল্কি-লা £ 

ইহা গান্নে মগ্ডলাকারভাবে প্রকাশিত হয়। সোমরাঁজী তৈল, বৃহৎ 

সোমরাভ্ী তৈল, তিভ্রেক্ষাকু তৈল, কন্দর্পসার, কনকক্ষীরী তৈল, পঞ্চনিম্ব, 

অস্ত গুগগুলু, পঞ্চতিক্তঘ্বত গুগগুলু, মহা ভল্লাতক গুড় ও ব্রহ্মরস 

কফপ্রধান কুষ্ঠে বিশেষতঃ মণ্ডল কৃষ্ঠে ব্যবহার করিবে। 

তিক্তেক্ষাকু তৈল। 

সর্ধপ তৈঙ্গ /৪ সের, কন্কার্থ-_-তিতলাউ বীজ, তুতে, রসাঞ্জন, রোচনা, হরিদ্রান্য়, 

বৃহতী ফল, এরগুমূল. রাখাল শসার মূল, চিতেমূল, মূর্বামূল, হিরাঞ্স, হিং সজিনাছাল, 

ক্িকটু. দেবদাকু, ধনে. বিড়, ঈশলাঙ্গল! মূল, কুটঙ্জ ছাল ও কট্কী মিলিত /১ সের. 

গোমৃত্র /৯৬ সের । ইহাতে বাতকক প্রধান কুষ্ঠ ও ক আরোগ্য হয়। 

কনকক্ষীরী তৈল। 

কনক ক্ষীরী মূল, ( শেয়াল কাঁটা মূল ) মনঃশিলা. বাম়ুনহাটা, দগ্তী বীজ. দত্তী যূল. 

জাতীফুলের পাতা প্রবাল ভন্ম. শ্বেতসর্ষপ, রস্থুন, বিড়ঙ্গ, করগ্রছাল, ছাতিম ছাল. 

আকন্দ পাতা, আকন্দ মূল. আকন্দছাল. নিমছাল, ছিতেমূল, হাফরমালী. গুপ্। মূল. এর 

মূল, বৃহতী, যুলক. তুলসী. তুঙ্গসী বীজ. কুড়, আকনাদি. মতা ধনে, মূর্বামূল, বচ, 
পিপুল মূল, চাকুন্দে বীজ. কুটজ ছাল, সঙজিনাছাল, ত্রিকটু, ভল্লাতক, হিচুটী, হরিতাল, 

চোরপুষ্পী, তুতে, কমলাগু'ড়ী, খুসক, খর্পর, ফিটকারী, হিরাক, দাঁরু হরিদ্রা ছগ্াল, 

হি ফলিত চিকি€সাধান | 
বি 



ফলিত চিকিৎসাবিধান। ৬৬৫ 

সে্ষব মিলিত /১ সের. করবীর মুল ও পর্বের কবায় /৪ সের, গোমুত্র ১৬ সের, কটু তেল /৪8 সের, যথা বিধি পাক কাঁরয়। তিতলাউয়ের ভাঙে রাখিবে। ইহ? মণ্ডল কষে 

সর্বোৎকৃষ্ট ওবধ। ইহা দ্বার! ক্রিমি ও ক আরোগ্য হয়। 

পঞ্চতিক্ত স্বৃত গুগগুলু। 

দ্বত /৪ সের, ক্কাথার্থ_নিম ছাল; গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোল পত্র, কণ্টকারী 
প্রত্যেক ১০ পল, শ্লধপোষ্ট্রণীবদ্ধ গুগ গুলু ৫ পল, জল ৬৪ €সর, শেষ /৮ সের ছাঁকিয়া 
লইবে এবং গুগ গুলু এ কাথে গুলিয়া দিবে । এইকাথ দ্বারা ঘ্বত পাক করিবে। 
কন্ধার্২_আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদাকু, গজপিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হুরিদ্রা, শুল্ফা, 
চই, কুড়ঃ লতাফটকী, মরচ, ইন্দ্রযব, জীরে, চিতেমূল, কট্কী, তল্লাতক, বচ. পিপুলমূল, 
মণ্রিষ্ঠা, আতৈষ, ত্রিফলা. বনযমানী প্রত্যেক ২ তোলা । মাত্রা-॥* তোলা, গরম ছুগ্ধসহ 

সেব)। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, ন।ড়ীব্রণ ও বিদ্রধি আরোগ্য হয়। 

ব্রক্মলঙ্ন। 

মুচ্ছিত পারদ ১ ভাগ; গন্ধক. চিতেমূল. সোমরাজা ও ব্রদ্মষ্ঠির বীজচুর্ণ প্রত্যেক 
১২ তাগ. ইক্ষুুড় ৩০ শতাগ. মধুদ্ধার। মা।ড়রা এক সিকি মাঙ্ায় ব্যবহার করিবে। 

ইহাতে মগুলকুষ্ঠ ও কুষ্ঠের সুপ্ততা নষ্ট হয়। ওষব পসেবনাস্তে পাতাল গরুড়ীর 

মূল জল দ্বার! পেধণ করির! পান কারবে। হান্দতাষায় পাভালগরুড়ীকে ছেউড়। 

বলে। ইহা একপ্রকার লতা বিশেষ । 

অহ্মতা খুগগুল্ুু | 

গুলঞ্চ ১২॥ সের, দশমূল ১২॥ সের. আকনাদি, মুর্বাযূল- বেড়েলা. কটুকী. 

দারুহরিদ্রা, এরগমুল প্রত্যেক ১০ পল, গ্রথপোষ্লীবদ্ধ বহেড়া ১০০চী, আমণকা ১০৭টী, 

হরীতকী ২০০্টী, দোলাস্থ প্রথপোর্ট্রলীবদ্ধ গুগ-গুনু /২ সের, জল ২ দ্রোণ, অষ্টমভাগ 
থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে এ কাথে গুগগুলু গুলিয়া দ্িবে। হরীতকী, 

আমলকী ও বহেড়ার বীজ ফেলিয়া নিশ্মল বাটিরা /২ সের ঘ্বতে ভাজিবে, অনস্তর এ 

কাথ সহ পাক করিবে । আসন্ন পাকে গুলঞ্চের পালো৷ ২ পল, শুঠ ২ পল, পিপুল, 

২ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ॥” তোলা । অন্ুপান_ছুগ্ধ বা গরম জল। 

ইহাতে নানাবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত ও প্লীহা আরোগ্য হয়। এই ওষধ 

বাতরক্তে মহোপকাবী। 

অং্ধ ্ঞ্যভ্জিত্রল্ল ডিল্ষি-৩লা 1 
ইহ] দেখিতে হরিণের জিহ্বা সদৃশ খরম্পর্শ ও বেদনান্বত। ব্যাধির ধানে রক্তিম 



৩৩৬৬ ফলিত চিকিৎাবিধান । 

ধাকে এবং নধ্যতাগ ্ তাবর্ণ হয়। ইহা বাতপিতজ | উুম্বর কুষ্ঠে ঘষে সকল নর উৎ্ধ 
লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তৎসমুদ্বায় অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে । 

অন্ধ গ্:ুতভল্জ্ীন্ষ চিল্কি-৩লা £ 

ইহ। শ্রেম্মপিত্তজ, দেখিতে রক্তপত্মের পাতার স্তায় এবং উন্নতাকার। ইহার প্রান্ত 

দেশে সশ্বেতরক্তবর্ণ এবং মধ্যদেশ সম্বেত আরক্তবর্ণ। ভ্রিকুভ্লাছি জান | যথা ।__ 

ত্রিফলা, নিমছাল, পল্তা, মঞ্জিষ্ঠা, কটুকী. বচ ও হরিদ্রা। ইহাদ্ারা কফপিত্ত্জ কুষ্ঠ 

আরোগ্য হয়। পঞ্চনিন্ব, অমৃতাগুগ গুলু, মহাতল্লাতক গুড়, পঞ্চতিক্তদ্বত 

গুগ গুলু, অস্বৃতাঙ্কুর লৌহ ও মাণিক্যরস এই রোগে ব্যবহৃত হম প্রবৃদধ 

অবস্থায় কন্দর্পসার তৈল ব্যবহার করিবে । 

ল্কাল্কঞী লুহভ্উ ি্ন্কি-ভ্লা 1 
ইহা! অসাধ্য, তবে প্রতিকারার্থ কন্দর্পসার তৈল, মহাখদির ঘ্ৃত, মহাতিক্তক 

স্বত, মহাভল্লাতক গুড় ও কনকবিন্দ্বরিষ্ট ব্যবহার কারবে। 

মারিত হীরক ও শোধিত শিলাজতু সহ শোধিত পারদ শিশ্রিত করিয়া 

১ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে যাবতীয় কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহাদ্বারা 

কাকণ কুষ্ঠও সাধ্য ব! যাপ্য অবস্থা প্রীপ্ত হয়। 

গন্ধক ( আম্মাসা ) ও স্বর্ণমাক্ষিক যোগে মারিত পারদ সেবনেও 

পুর্ববব ফললাভ হয়। এই ছুইটা ওষধ চরম অবস্থায় প্রযোজ্য । 

অনুপান-_নিমছালের রদ বাছু্ধ ইত্যাদ্দি। এই যোগছয় চরক হইতে উদ্ধত 

হইল। 

প্ণভল-কুজভ্উ চিন্কি- না £ 

ইহাতে মাংস সকল পচিরা ক্লেদ ও .পুরসমঘিত ও “বণার্ঘ হইয়া পতিত হইতে 

থাকে। ইহাতে পোকা জন্মিয়া থাকে । ্ম্দর্পস্নাল্প তৈল ও ক্কম্ওসপ্ 

ইত্তিল ইহার মহৌধধ। 

কৃষ্ণসর্প তৈল। * 

মন্তক, পুচ্ছ ও অন্ত্র বর্জিত মৃত কৃষ্ণসর্পের অস্তধূ মকততম্ম,সোমরাজা তৈলের ডি মিশ্রিত 

করিয়া ব্যাধিস্থানে লাগাইলে গলৎকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। কেহ২ অন্থবিধ ক্রু্দওনর্পতৈতৈল 
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পপ পি পিসপরসপিস পি রসি সিসি বস জি স এপ 

পাক করেন। যথা-_মস্তক, ুচ্ছ ও অন্তর বর্জিত কৃষ্ণসর্প ৪টী, জল ১ সের, শেষ 
/৪ সের, পাকার্থ-_-জল ১৬ সের, সোমরাজি তৈল /৪ সের, কন্বার্থ__আত্নাসা গন্ধক /১ 
সের পাকান্তে ৪ তোল! আম্নাস। গন্ধকের কজ্জলী মিশাইয়া রাখিবে এবং আবশ্তক মত 
ব্যাধি স্থানে মালিশ করিবে । 

অশ্লসার গন্ধকের নির্মল ছর্ণ ”* আম মাত্রায় ছুপ্ধ সহ পান করিলে ফললাভ হয়। 

গলত লু্ঠালি লন । 

পারদ. গন্ধক, তা. লৌহ. গুগ গুলু, শোধিত শিলাজতু. চিতেমুল, কুচিলা ও 
বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, অভ্র ও করঞ্জবীজ প্রত্যেক ৪ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি 

বটা করিবে । অন্পান-_ বত ও মধু অথবা নিমছালের বস প্রভৃতি। ইহাতে কুষ্ঠ ও 
কিলাস আরোগ্য হয়। 

এই রোগে স্নলাশিক্যল্্ন ও 'হাণন্তিজ্ডক্ক আত ব্যবহৃত হইতে 
পারে। ইহাতে মতশ্. মাংস, অগ্ন ও লবণ ত্যাঁজ্য। 

ভহ্ধ শ্ল্িভ্জ চিনি ওলা £ 

ঞালেনঞ- শোধিত গন্ধক. শোধিত চিতেমূল. হিরাকস, হরিতাল ও ত্রিফল! 

একত্র মর্দন করিয়৷ নিম্মল রূপে বাটিয় ব্যাধি স্থানে প্রলেপ দ্িবে। 

ম্বেতালি | 

পারদ, গন্ধক, ব্রিফল1. ভূকঙ্গরাজ, হাকুচবী -. ভল্লাতক বীজ. কৃষ্ণতিল, নিমবীজ 

প্রত্যেক সমভাগ, তৃঙ্গর।জরসে ২১ বার ভাবনা দিপ্বা 8৫ রতি বটী করিবে । অন্থপান-. 

স্বৃত মধু। 

কুষ্ঠরাক্ষদ তৈল। 

কটু তৈল /১ সের, কক্কার্থ--পারদ+ গন্ধক- কুড়, ছাতিমছাল, চিতেমূল, মেটেসিন্দুর 

হরিতাল, হাকুচবীজ, রন্ুন. সোন্দালবীজ, জা1রিত তাত, মনঃশিল। প্রত্যক ২ তোল! সহ 

বৌদ্রপক্ক করিবে । ইহাতে শ্শিত্র, গুডুম্বরকুষ্ঠ, কচ্ছু, বিচর্চিক! ও পাম! আরোগ্য হয়। 

' *" বিষতৈল। 

তল /& সের, গোমৃত্র ১৬ সের, কন্ধার্থ২- ভহর করঞ্জবীজ, হরিদ্রা+ দা'রুহবিভ্র। 

আকন্দমুল. তগরপাছুকা. করবীরমূল- বচ-,কুড়ঃ হাফরমালী” রক্তচন্দন, মা 
ও ৪৩- 
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জি সর শি আস সস আসিস 5 সি পপ সস লিড লাশ এল, পিল সিসি শশী পপি শাল শা লা 

নিসিন্দাপ্র, নিষ্ঠা ছাতিমছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ৬ ৮  তোলা। ইহাতে শির 
ও দুবিত ব্রণ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। 

শ্রিন্র পঞ্চানন তৈল। 

কটু তৈল /৪ সের, গোযুত্র, ছাগমৃত্র, দধিরমাত, দুগ্ধ প্রত্যেক /৪ সের, কথ্ছার্থ_ 
এরগুবীজ, তুলসীবীজ, হাকুচবীজ, চাকুন্দেবীজ. তিতবিঞ্েরবীজ, পিপুল, অণাকড়াবীজ, 

মনঃশিলা, হিরাকস্, হরীতকী কড়. বিড়ঙ্গ মিলিত /১ সের । শ্িরস্থানে ঈষৎ ঘর্ষণ 
করিয়া এই তৈল লাগাইতে হয়। 

আরগবধাগ্য তৈল। 

তৈল /৪ সের, কক্কার্থ_ সোন্দাল বীজ. ধাওয়াছাল- কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা। হরিদ্রা- 

ঘয় মিলিত /১ সের । ইহ। শ্রিত্রনাশক। 

খদিরারিষ্ট । (ব্যাধি বিপরীত ) 

খদিরকাষ্ঠ /৬। সের, দেবদার /৬। সের, সোমরাজী বীজ ১২ পল. দারুহরিদ্রা ২* পল, 
ত্রিফল! মিলিত ২* পল, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ, স্নিগ্ধ ঘততাণ্ডে রাখিয়া! তাহাতে 
মধু ২৫ সের, চিনি ১২॥ সের, ধাইফুল ২০ পল. কীকলা, জায়ফল, লবঙ্গ, নাগকেশর, 

এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ১ পল ও পিপুল ৪ পল প্রক্ষেপ দিয়! মুখ ঢাকিয়। 
১মাস রাখিবে । তৎপশ্চাৎ ছ'াকিয়া লইবে। মাত্রা ২।* তোল!। ইহাতে সর্ববিধ কুষ্ঠ, 
পাও ও হঞ্জোগ প্রশমিত হয়। ইহা রক্ত পরিষ্কারক। 

পথ্যাপথ্য । 
কুষ্ঠরোগী মৎস্য) মাংস, ষ্গ্য ও স্রী পরিত্যাগ করিবে । অস্র, লবণ যাষকলাই, প্রভৃতি 

ক্রেদ্িপদার্থও পরিত্যাজ্য এবং পুরাতন (অন্ততঃ বৎসরাঁতীত ) শালিধান্ত, যব, 
তিক্ত শাক (ক্রাহ্মী গ্রস্ৃতি উপাদেয় শাক) ও জাঙলমাংস (শশকাদির মাংস) 
ব্যঘহার করিবে। মুগ, অড়হর, মস্ষরঃ মধু$ পটোল, রসোন, পাকাতাল কুষ্ঠে শ্রেষ্ঠ 
মল যুত্রাদির বেগ ধারণ, ইক্ষু, তিল যূল। ও গুড় কুষ্ঠে অহিতকর। 

জব্দ নপীভশ্সিত্ভ্ড চিদল্কি-ভলা £ 
শীতল বা ব শীতল জল সংস্পর্শে প্রহুষ্ট বায়ু ও কফ সঞ্চিত পিত্তের সহিত মিলিত 

হইয়া বোলূতা দংশনের ন্যায় যে শোথ উৎপন্ন করে তাহাকে শীতপিত্ত এবং উহারই 
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শিপ সত শিপ পিস শত সি 

অবস্থান্তরকে উদর্দ ও কোঠ বলে। শ্রীতপিত্ত অল্প সময়ে গরমে বিলীন হয় এবং হঠাৎ 
ঠাণ্ডায় পুনঃ আবির্ভত হয়। কোঠবা উদর্দ শতপিত্তের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নহে । এই 
রোগ হইতে ক্রমশঃ কুষ্ঠ উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগ পিশ্তপ্রধান। ব্যাধি সাধর্শয 
হেতু শীত ক্রিয়ায় ইহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, এজন্য ইহাকে শ্রীতপিত্ত কহে। 

অয্ৃতার্দিকষায় ইহা উতরুষ্ট ওধধ। কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে 
নবকাধষিক কষায় হিতকর। ইহাতে কটুতৈলের অত্যঙ্গ এবং গরম জলের সেক 

হিতকর। দুর্ধা এবং কাচ৷ হরিব্র। বাটিয়া কটু তৈল সহ উদ্ৃবর্তন করিলে শীতপিত্ত 
পাম। ও কচ্ছু আরোগ্য হয়। ইহা কচ্ছুতে দৃ্ট ফল। 

ইহাতে কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্ত ঘ্বৃত, পঞ্চতিক্ত ঘ্বৃত, গুড়ুচ্যাদি তৈল, পিত্তাস্তক 
রস, অস্বতাস্কুর লৌহ ও গুড়ুচ্যাদি লেৌহু হার করা যায় । 

যবক্ষার, সৈদ্ধব ও কটু তৈল একত্র মিশাইর। গাত্রে মালিশ কাঁরলে বাতগ্রধান 
শীতপিভ অ।রোগ্য হয়। 

সুশ্রতোক্ত এলাদিগণের চূর্ণ সহ কটু তৈল মিশাইয়! গাত্রে মালিশ করিলে কফ- 
প্রধান শাতপিত্ত আরোগ্য হয়। 

রসসিন্দুধ ২ রতি. ষমানীচুর্ণ & রতি, একত্রে গুড় সহ সেবন করিয়া কটু তৈলের 
অভ্যঙ্গ করিলে শাতপিত্ত নষ্ট হয়। |] 

হরিদ্রা খণ্ড । 

হরিদ্রা ৮ পল. ঘ্বত ৬ পল, ছুপ্ধ ১৬ সের, চিনি /৬ সের, প্রক্ষেপার্থ_ত্রিকটু, 

্রিজাতক, বিড়ঙ্গঃ তেউড়ীমুল. ত্রিফলা, নাগকেশর, মুত, লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। 

মুছু অগ্নিতে মুগ্বয় পাত্রে পাক করিবে। ইহাতে শীতপিন্ত, উদর্দ, কোঠ ও কু 

আরোগ্য হয়। 

হরিদ্রো খণ্ড। (দ্বিতীয় প্রকার ) | 

হরির চূর্ণ /॥ সের, তেউড়ীমূল ৪ পল, হরীতকী চূর্ণ ৪ পল, চিনি /: সের, প্রক্ষেপার্থ_ 

দারুহরিজ্রী, মুতা, যমানী, বন যমানী, চিতে. কট্কী, কৃষ্ণজীরে, পিপুল, শু ঠ, দারুচিনি, 

এলাচি, তেজপাত, বিড়ঙ্গ, গুণঞ্চ, বাসকমূশের ছাল, কুড়? ব্রিফলা? চই, ধনে, লৌহ, অত্র 

প্রত্যেক ১ তোলা । মৃছ অগ্নিতে মৃৎ্পাত্রে পাক কররিৰে। অন্ুপান_ উঞ্ণজল। 

ইহা প্রায়শঃ ছুদ্ধসহ ব্যবহৃত, হয়।* মাত্রা ॥* তেলা। ইহাদ্বার] শীতপিত, উদর, 

কোঠ, ক, পা, 'ক্রিমি ও শোথ আরোগ্য হয়। পিত্তপ্রবল অবস্থায় এই ওঁধধ 

ব্যবহার করিবে। 
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ৃ শ্েম্মপিত্াস্তক রস। 

রস সিঙ্গুর, তাত্র, লৌহ, গন্ধক, সোহাগা, চিতে, চিরতা, ইন্দ্রযব, রান্মী, গুলঞ্চ, 
পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক সমভাগ, ক্ষেত্রপর্পটীর রসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। 

অঙ্কুপান--মধু। ওষধ সেবনান্তে হরীতকী, পিপুল+ শুঠ ও গুড় একত্রে ।* হইতে ॥? 

তোল! সেবন করিৰে। কফ ব! বাম়ুর আধিকা থাকিলে দাড়িম, শুঁঠ ও গুড় অন্গুপেয়। 

শ্মঞ্খ স্ঞ্পন্্শল্বাভ্ড তলব ॥ 

স্পর্শবাতে অঙ্গে সুচীবেধবৎ বেদনা, স্পর্শ শক্তির নাশ ও যগুলে'ৎপত্তি হয়। 

রসাদিগুড়ী। 

পারদ ৮ ভাগ, শোধিত কুচিলা ১০ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ, ভ্রিকটু; ভ্রিফল। মিলিত 
৩ ভাগ, কাগজিলেবুর মূল, চিতে. মুতা- বচঃ অশ্বগন্ধা. রেণুক, বিব, কুড়; পিপুপমুল 

নাগকেশর প্রত্যেক ১ ভাগ, গুড় ২৪ ভাগ, কুল প্রম।ণ বটী করিবে । ইহাতে স্পর্শবাত 

নষ্ট হয়। বাতব্যাধির ওধধ সকল অবস্থাবিশেষে স্পর্শবাতে ব্যবহৃত হইতে পারে । 
শীতপিত্তে অবস্থাবিশেষে শীতল অথব। উষ্ণ অন্ুপানীয় ব্যবহার করিবে । কুষ্ঠোক্ত 

পথ্যাপথ্য ইহার পথ্যাপথ্য | 

অঙঞ্জ ভহ্সন্সিস্ভ চিল্কি০তলা । 
পিত্ত অন্নভাবাপন্ন হইলে এবং উদ্গ(র ও দাহাঁছি জন্মাইলে এ পিত্তকে অন্নপিত্ত কহে। 

অগ্পপিত্তে কফের সম্বন্ধও থাকে কিন্তু উহা গৌণ বলিয়৷ পরিগণিত হয়। 

ইহাতে যাবতীয় অয্দ্রব্য, ঝাল, পর্যধিত বা প্রদুষ্ দ্রব্য, তৃষটদ্রব্য, ঘোল, মগ্ভ, বৃহৎ 
ত্ন্য, মাংস আশুধান্ত, মাবকলাই, খেসারি কলাই এবং অন্ঠান্ত গুরুপাক..দ্রব্য 

এবং স্ত্রী সংসর্গ প্রভৃতি অঙগ্গখ্র । 

তিক্ত দ্রব্য, যব, গোম, পুরাতন শালিধান্য পটোল, বেত্রাগ্র, পলতা। মুর, কাচামুগের 
যু, হুধ, খই, ড্রাক্ষা। সুমিষ্ট আত্র, আঙ্গুর প্রস্ৃতি স্রুস্খ্য। 

পটোলাদি কষায়। যথ।-_পল্তা, শু-ঠ, গুলঞ, কট্ুকী ইহাদের কাথ কফাগ্গিত 
অল্পতে হিতকর । 

অম্ৃতাদি কষায়। যথা__গুলধ্, নিমছাল, পল্৩1 ও ভ্রিফল।-_ইহাদের কাথ 
মধুষুক্ত করিয়। পান করিলে অন্পপিত আরোগ্য হয়?" 

অনপিতে অন্সমাজায় বুক্তপিত্তেখক্ বাসাঘুত। কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্তক ঘৃত, পরিণাম 
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শূলোক্ত পিপ্পলী ঘৃত, রষ্যাধিকারে বক্ষাষাণ গুড়কুম্মীগুক এবং খণ্ডামলকী প্রয়োগ 
করা যায়। মধুসহু পুরাতন পিপুলচুর্ণ লেহন করিলে অন্নপিত্ত নষ্ট হয়। বাত প্রধান 
অশ্নপিতে স্বায়ংকালে সুপক্ সুমিষ্ট জন্বীর স্বরস পান করিলে উপকার হয়। 

বিদগ্ধাজীর্ণে কাপ্রিকন্থিন্ন ষে হরীতকীর বিষয় লিখিত হইয়াছে তৎ সেবনে যাবতীয় 
অন্পিত্ত নষ্ হয়। 

আহারের পরক্ষণেই যে রোগীর অঙ্নোদ্গার হইতে থাকে তিনি আহারের সময় 
জলপান না করিয়া আহারান্তে ২ গ্রাস সুধীতল সুবাসিত জল পান করিবেন। 

গুড়, পিপুল ও হরীতকা দ্বারা মোদক পাক করিয়। ব্যবহার করিলে পিতগ্নেক্স 

প্রধান অন্নপিত্ত আরোগ্য হয়। ইহার প্রত্যেক পদ সমভাগ লইবে। 

ক্ষুধাবতা গুড়িকা। (প্রসিদ্ধ ওষধ ) 

অন্র ২ পল. লৌহ ১ পল, মণ্ডর অর্ধপল ইহাদিগকে থানকুনি, শ্বেত ছড়ছুড়ে ও 

তালমুলী ইহাদের রস মিলিত ৩২ পল দ্বারা প্রথম স্থ।লী পাক করিবে। শতমুলী, ভূঙ্গরাজ, 

কেশরাজ ও কাটানটের মিলিত ৩॥* পল রসে দ্বিতীর স্থালা পাক করিবে । ব্রিফল। 
মিলিত ২১ তোলা মুত। ৭ তোলা? জল ৮ গুণ; শেষ অগ্ঠম ভাগ, এই ক্কাথ দ্বার তৃতায় 

স্থালী পাক করির শঁধধ চুর্ণ করির৷ লইলে। (ক্রস ব কাথ দ্বার ওমধ মাখিরা স্থালীতে 
করিয়া এ স্বরস বাকাথকে ধারে ২ মুছু তাপে শুঙ্ক করাকে শ্হালী পান্ক কহে। 
মুতস্কালীতে স্থালী পাক করা! বিধেয় ) তদনস্তর কজ্জলী ১ পল মিশাইবে। পরে উহার 

সহিত বচ,. চই, যমানী, জীরে, শুলফা, ত্রিকটু, মুতা, বিডঙ্গ, পিপুল মুল, আপাংষুল, 

তেউড়া মূল, চিতে মূল, দস্তীমুল, শ্বেত হুড়ছুড়ে মূলঃ তৃঙ্গরাজ, মাণকন্দ, ঘেঁটকোল, 
(থানকুনি ) ডান কুনি, কেশরাজ; কালিয়াকড়! মূলঃ কাকড়াশূঙ্গী প্রত্যেকের চূর্ণ 

& তোল।, ত্রিফল1 মিলিত ১২ তোলা একত্র মিশাইয়া লৌহ পাত্রে আদারসে ৭ বার 

ভাবন। দিয়া পরে আদারসে শিলায় পেষণ করতঃ 81৫ রতি বটী করিবে । অন্গপান-- 
কাজি । পথ্য--.পাস্তাভাত ও অক্নকাজি। এই উধধ সেবন করিলে মধুর দ্রব্য, হুগ্ধ ও 

নারিকেল কদাচ ভক্ষণ কারবে না। ইহ।তে অন্রপিত্ত, পরিণাম শুল শোথ প্রস্ৃতি 

আরোগা হয় । এই ইউধধ যোগবাহা এবং অগ্লপিত্তে বিশেষ শক্তিশালী । বৎসরাতীত 

বধ পরিত্যাজ্য । 

অবিপত্তিকর চুর্ণ। (বিরেচক ) 

ত্রিকটু, ভ্রিফলা, মুতা, বিটলবণ, বিড়, এলাচি, তেঙ্গপ।ত প্রত্যেক ১ তোলা, 

লবঙ্গ চর্ণ ১১ তোলা, তেউডরীমণ চপ দন ভোগা" চিনি ৬৬ ভোলা, এই স্মস্ত দ্রব্য একত্র 
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মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা, আনা। অহুপান -শত লী নীতল জল। ইহাতে অনপিতত 
মলমুত্র রোধ; অগ্নিমান্দ্য; প্রমেহ ও অর্শঃ নষ্ট হয়। 

অসসপিত্তাম্তক গুড়িকা। 

কল! লেবুর খোসা. সৈন্ধব, মৌরী, যমানী, নিশাদল প্রত্যেক ১ তোলা, বিটলবণ 
॥* তোলা, পাতিলেবুর রসে মর্দন করিয়া! ৬ রতি বটা করিবে । আহারাস্তে এই ওঁধধ শীতল 
জল সহ সেব্য। 

পিপ্ললীলেহ বা বৃহৎ পিপ্ললীখণ্ড । 

পিপুল /॥ সের, বত /১ সের, চিনি /২ সের, শতঞুলীর রস /১ সের আমলকাঁর 
বস /২ সের, ছুদ্ধ /৮ সের একত্র পাক করিম লেহবৎ হইলে প্রক্ষেপার্থ_ত্রিজাতক; 

হরীতকী, কষ্ণজীরে, ধনে, মুতা, বংশলোচন, আমলকী প্রত্যেক চুর্ণ ২ তোল; জীরে, 
কুড়? শু ১, নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ১৯ তোলা । পাকান্তে গাতল হইলে, জায়ফল, মরিচ, 

মধু প্রত্যেক ৩ পল মিশাইবে। মাত্রা ।* সিকি | অন্থপান_ উষ্ণ ছুদ্ধ । ইহাদ্বারী অস্র- 

পিত্ত, বমন, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ইহা। পিশুগ্রন্মপ্রধান অন্নপিত্তে প্রশস্ত । 

খণ্ড কুম্মাগুক। 

পুরাতন কুম্মাগ্ডের রস ১২॥ সের, ছুদ্ধ ১২॥ সের; আমলকী চুর্ণ /১ সের, চিনি 
/১ সের, ঘ্ৃত /। পোয়া. চ্যবনএ্রাশের স্তায় লেহব পাক করিবে । মাত্রা ১ তোল।। 

ইহ] অস্্পিত্তের উৎকৃষ্ট উষধ। 

অশ্পপিত্তান্তক মোদক । 

শুঠ/১ সের, পিপুল /১ সের, শুপারি চূর্ণ /১ সের, ঘ্বৃত /8 সের, ছুগ্ধ /8 সের। 
যথাবিধি পাক করিয়! লেহবৎ হইলে প্রক্ষেপার্থ--লবঙ্গ, নাগকেশর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণ- 
জীরে, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধুঃ রান্না, দেবদারু, ব্রিফল তেজপাত, এলাচি, দারুচিনি, 
সৈন্ধব, হবুষা, শট়ী, মদন ফল, কট্ফল, জটামাংসী, অন্র, বঙ্গ, রৌপ্য, তালিশপত্র, পন্মকাষ্ঠ, 
ূর্ববামূল, বনাক্রান্তা, বংশলোচন, পিপুল মূল, শুল.ফা; শতমূলী, পাতবিণ্টীমৃূল, জায়ফল, 

জৈত্রী, কাকলা॥ মুত, পিপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা, গুল, আপাংবীজ, 
গোক্ষুরবীজ; রক্তচন্দন, ঘোষা, লৌহ এবং কাংস্ত প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১৯ তোলা । 

মাত্রা ।* সিকি । অন্ুপান- দুগ্ধ । ইহাতে অন্পপিত্ত; বমন, দাহ, মুছা, কাস, শ্বাস, শূল, 

প্রমেহ, অগ্রিমান্দ্য ও মুত্রকচ্ছ আরোগ্য হয় । ইহ]! অল্নপিত্ত গনিত শলে বিশেষ কলপ্রদ | 
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অল্লপিত্তাস্তক লৌহ । 

রূসসিন্দুর, অন্রঃ ( কেহ ২ অন্ত স্থানে তাঁর গ্রহণ করেন তাহ সমীচীন নহে, কারণ 
তাত্র বমন কারক হেতু অগ্নপিত্তে অপ্রশত্ত) লৌহ প্রত্যেক ১ তোল, হরীতকী সর্বসম 
একত্র মর্দন করিয়! ৫1৬ রূতি বটী করিবে। অন্ুপান-মধূ। ইহ বাতপ্রধান অল্- 
পিত্ের গুধধ। 

৩৪৩ 
স্পা পি পি সদ পি দশ এ সরি কল, দি নিত 

লীল। বিলাস রস। 

পারদ. গন্ধক; লৌহ. অন্র, তায প্রত্যেক সমতাগ, আমলকী ও বহেড়ার রসে (অভাষে 
কাধে) পুথক ২ তিন বার মর্দিত ও শুষ্ক করিয়ী ২ বৃতি বটী করিবে। অনুপান ছুগ্ধ, 
কুষ্াণ্ড রস অথবা চিনি ও আমলকী রস। ইহাতে অগ্পপিত, বমন, বুকজাল। ও শুল 
আরোগ্য হয়। 

ধাত্রী লৌহ । 

আমলকী চুর্ণ ৮ পল. লৌহ ভক্ম ৪ পল, যষ্টিমধু চর্ণ ২ পল, আ'মলকীর কাথে ৭ বার 

ভাবনা দিবে । কেহ ২ আমলকীর পরিবর্তে গুলঞ্চের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া থাকেন। 

আমলকীর ক্কাথে ভাবিত ধাত্রী লৌহ শূলে সমধিক কার্যকারী । এই ওষধ কেহ চুর্ণাবস্থায় 
কেহ ব। বটিকাকারে প্রস্তুত করেন। /০ আন মাত্রায় বী করাই শ্রেয়ঃ। এই ওঁধধ 

দ্বত মধু সহ সেব্য। ইদানীং অল্নপিত্তে শীতল জল বা দুগ্ধ সহ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে 

রক্তপিত. অন্পিত্ত ও অনেক প্রকার শুল নষ্ট হয়। এই ওুঁষধ বিশেষ ফল প্রদ বিধায় 

সচরাচর ব্যবহৃত হয়। 

পিস্তাস্তক রস। 

জায়ফল. জৈত্রী, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক (কাহারো মতে মনঃশিলা ) 

প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্যভম্ম সর্ধসম, জল দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহা! পিস্ত 

রোগ নাশক; বিশেষতঃ ইহাতে পাণ্ড$ হলীমক, অর্শঃ; রক্তপিভ ও দাহ আরোগ্য হয়। 

এই গুঁষধধ অল্নপিত্ে ও শুলে ব্যবহার করিতে দেখা যায় ন1। 

এই গুঁধধে হবর্ণঘাক্ষিকের পরিবর্তে ম্বর্ণ ত্ম প্রয়োগ করিলে ন্মহাশ্পিতাত্ভক্ক 

জ্রহন হাল্জ্র, ইহ! যাবতীয় পিন্তবিকার নাশক। 
অন্নপিত্তে কয়েকটী ঘ্বতের প্রয়োগ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে কিন্ত এই রোগে দ্বত ব্যব- 

হৃত হয় না, তথাপি আবশ্তক বোধে ২।১টী দ্বত উদ্ধৃত হইল । 
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দ্বত /৪ সের, শতমুলীর রস /৪ সের, ছুগ্ধ ১৬ সের; কন্ধার্থ__শতমূলী /১ সের। ইহাতে 

অশ্নপিত্ত, রক্তপিত্ত ও দাহাদি নষ্ট হয়। 

নারায়ণ ঘৃত। 

বত /৫ সের, ক্বাধার্থ__পিপুল /২ সের, জল ২০ সের. শেষ /৫ সের । গুলঞ্চের ককাথ 

/8 সের, আমলকীর ক্কাথ /৭॥ সের, কন্কার্থ--প্রাক্ষী, আমলকী, পটোল পত্র, শুঠ, কটুকী, 

বচ প্রত্যেক ৮ তোলা । এই ঘ্বত অশ্নপিত্ত' দাহ ও বমন নিবারক। 

অল্নপিত দ্াহে ও অস্রপিত্ত শূলে যথাস্থানে মর্দনার্থ ভ্রীহিল্ত্র তৈল ব্যবহার 

করিবে। ইহা গ্রহণী এবং কুতিক1 রোগেও বাবজত হয় 

প্রীবিন্ন তৈল। 

তিল তৈল ৪ সের, ক্কাণার্--কচি বেল শঠ /১২৭ সের, জ্গল ৬৭ সের, শেষ ১৬ সের, 

আমলকীর রস /*& সের, ছাঁগন্তঙগগ /৮ সের, কল্গার্থ--আমলকী- লাক্ষা- হরীতকী, মৃতা, 

রক্তচন্দন. বালা, সব্রলকাষ্ঠ, দেবদাক, মণ্জিষ্ঠ', চন্দন, কুন্ডু, এলাচি. তগরপাছ ক, ্টামাংসী. 

'শৈলজ; তেজপাত, প্রিয়, অনস্তমূল, বচ, শতমুলী, অশ্বগন্ধা, শুল্ফা- পুনর্ণবা। ইহা 

অন্নপিত্ত শূল, শৃতিকা', গ্রহণী, হিকা, দাহ, রক্তপিন্ত ও জর নাশক । 

অল্সন্সিভ্ভালি ছুর্ণ বা শ্বেত চরণ সেবনে আস্ত বুক জালা ও অমোদুগার 

নিবারিত হয়? কিন্তু ইহার ফল অল্পকাল স্থায়ী । 

অক্পিস্তারি চুর্ণ। 

সোরা / পোয়া, নিশাদল /* ছটাক, শুনুপর্পটা প্রস্বত বিধানে প্রস্থত করিবে । নিশা- 

দল মিশ্রিত হইবামাত্র নামাইবে । মাত্র /০--%০ আনা । শীতল জল সহ সেব্য। 

ভাক্কর লবণ, বজ্জাক্ষার, বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রস্থতি ওষধ অন্পপিত্ের অজীর্ণ 

নাশার্থ প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । কেহ ২ বলেন আহারের সময় জল পান না করিলে ও আহা- 

রাঁস্তে অত্যুষ্চ জল পান করিলে অক্পিত্ত উপশমিত হয় । 

অথ বিসর্প, বিল্ফোট, মসুরিকা ও ্ষুদ্ররোগের্ সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা । 
মারাাটারপা,ররারিরারাররারাররার এরারাজাডিনশপ চু । 

বিসর্প রোগ অতি বিরল দুষ্ট হয়, ইহ] পিশ্তপ্রধান। বিসর্পের ক্ফোটক বা ক্ষত 

নিবারণার্থ বটাদি পঞ্চবৃক্ষের বন্ধল বাটিয়া প্রত সহ প্রলেপ দিবে। মর্দনার্থ দুর্ববাঘৃত 

অতীব উপকারী. রি 
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লু ধা যকত । ধথা--স্মত /১ সের, দুবার স্বরল /৪ সের। ইহা বীসপে ষ্ 
ধর্জ গুধধ। এই ঘ্ত অকদ্ক। 

পলা) নিমপাত।- খিফলা। বঙ্টিমধু, ভৎ্পল উহাদের দার প্রক্ষালন গুল, বত, চুর্ণ 
ও প্রলেপ প্রস্থত করিয়। ব্যবহার করিলে ব্রণ কোপণ হয় । উহা দৃষ্ঠকল গুধধ। 

মৃত, নিমপাতা ও পল.তা৷ ইহাদের ক্কাগ পান করিলে বীসর্ণ উপশমিত হয়। 
অনন্তযূল. আমলকী, বেণামূল ও মুত ইহাদের কষার পান করিলে বীসর্প বেগ আগ 
হীনবল হয় । 

নবকষায় গুগ গুলু। 

গুলঞ্চ. বাসক, পল তা. নিমছ লিং ব্রিফল।, খদিরসার, শোণান্বমজ্জঞা মিলিত » তোলা. জল 
/॥ সের, শেষ ১৮ পোর়া। প্রক্ষেপার্থ-গ্ুগ গুলু 1" সিকি । ইহ] বীসর্প ও কুষ্ঠ নাশক। 

অশ্বতার্দি কষায়। ( প্রসিদ্ধ 

শুলধ্ঃ, বাসকছাল? পল তা, মুত, ছাতিমছাল, খদ্িরকাঙ্ঠঃ রুষ্খজবেত, (অভাবে 

অনস্তমূল ) নিষপাত।. হবিজ, দারুহরিদরা । হহা বীসর্প, কুষ্ঠ, বিশ্ফোট। কু, মহরিক1, 

এতপিত্ত ও জ্বরনাশক 1 এই কষায় বাতবভ্ত, দাহ প্রভৃতি যাবতীয় পিতবিকারে এবং 

পারদধোধ নিরাকধণার্থ সর্বদা সাদরে বাবহ্ৃত হয় । অনেকে আবম্তকমত বিরেচক পদ, 

গজ পরিষ্কাক পদ এবং উপধংশে তোপচিশির সংখেগ করেন? ভাহাতে অনেক স্থলে 

কলাধিক্য দৃষ্ঠ হয়। ইহাতে পঞ্চতিক্ত ঘূত এবং মহাতিক্তক ঘৃত অতীব উপকারী। 

পিত্তান্তক রস, অস্ৃতরান্কুর লৌহ, মাণিক্য বস ও গুড়ুচ্যাদিলৌহ বীসর্পে 
প্রযুক্ত হইতে পারে । 

*হখতে শশক বা হরিপের মাংস ভিন্ন যাখতীয় মাংস, মস্ত; অঙ্পঃ ঝাল প্রস্ততি অপাধ্য | 

এইরোগ অত্যন্ত কঠিন স্রতবাং অভিজ্ঞ চিকিৎসক অতি ধীরতার সহিত ইহার চিকিৎসা 

করিবেন। 

লিটা টি হিসি আ। 

হহ।র চিকিৎস। বীসপের গ্ঠ।র় । শ্রথমতঃ রণবৎ চিকিতশা। করিবে । পৃশ্চাৎ কবায়াদি 

প্রয়োগ করিবে । অস্ঘাতভাট্ি হন্বান্ হহার বিশিষ্ট ওবধ। 

কপ্পর, ভ্রিজাতল ও বস পিন্দুনু* পর্তোক সমভাগ. জল দ্বারা মাড়িয়া ৩ রতি বটী 

করিবে | ইহ গুগক ও সনের [বাশভ কান সহ অবব। বদ বন্ধ ও হঞজধবের ক্াথ সহ 

গান করিলে সত্বর বিক্ষোট আরোগা হয়! 
রঙ ৪ ৪." 
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. ব্রগালাম্িভ্রভজু লরঙ্ন। 
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পারদ. অভ্র) লৌহ, গন্ধক, স্বণমাক্ষিক প্রত্যেক সমতাগ; বনকাঁকরোলের রসে মর্দন 

করিয়া পিগুাকার করিবে । পরে উহা! বন কাকরোলের কন্দমধ্যে স্থাপন করিয়! মুত্তিক। 

লিপ্ত করতঃ গজ পুটে পাক করিধে । শীতল হইলে ওঁষধ উদ্ধ.ত করিয়া ওষধের দশমাংশ 

বিষ মিশ্রিত করতঃ ছুই রতি বটি কব্রিবে। অবুপান---পিপুল চুর্ণ ও মধু । এই ওঁষধ ১৭ 
দিন সেবনে বিসর্প ও বিক্ফোট আরোগ্য হয়। হহার স্পখ্য।গস। বিসর্পের হ্যায় । 

পত্তন ছিক্কিওুঙলা। (বসন্ত চাকিৎস।) 

এই রোগের আকার মহ্যরের ন্যায় বলিয়া ইহার নাম মন্ধরিক।। বাঙ্গলাভাষায় 

ইহাকেই বসন্ত কহে । মন্তরের ডাল এইবোগে পরম উপকারী । ইহাতে নিমের পাতা 
সেবন, নিমের বাতাস. নিমজ্জল "সবম প্রস্তাভ [নমের খাবতীম্ব কয়! পরম হিতকর । 

ইহাতে আহ্মাশাটি শতবার ও বীসপৌঞ্ কিএ। মহোপকারী । 
এই বেলের প্রথমে প্রবনপর হয় ও শরীরে অহ বলল হভয়। খাকে | ৬২৩পরে 

ক্রমে খুটা দেখা বান । বস্তির পদ জাবের সমম খুব সাব্দানণে আকিশে এবং এহকপ 
লক্ষণ পাস্থিত 5৮151 সয় ও তপন] নিত] রাণেশ ল্য পম এধধাঁদ কদাচ সেবন 

করিবে ন।। | 

ম্্রিকান্ঠে শ্বেতচনন খস। ও এহলেধ। শাকের রস একত্রে গেবন করিলে অথব। 

কেবল হেলেগণ পাকে বুল পবন করিলে তখ্াাশের শেন কশিব। ঝাখ খত এপ্জাগ আমশ: 

আরোগা ভহতে গ।কে | লেক শাকের বস আহ রশ শ্রম মঙ্গল দারক | 

ব্যাপি ভতপশ্র হইঠবা মাএ পেশাকে নিজন গুহে বাখিবে। তল জণ বা গরম জল, 
শীতল কিয়) ধ1 গরম £নর। ত্ঠ1৩ আনঞুকর | গণম আল ঈনদঞধ্ন্ঘ।কতে পান করিতে 

দ্িবে। ৃঁ 

অত্যপ্ত চাহ বাযাতনার ভতগাি হলে পাণিশল বা সুপ পেতে অথব।। সর মিষ্ক 

বেদাশা খাইতে দিবে । তম দিনের পুনে কদ৮ অহা কারতে দেপখা ক্তবা নহে। 

এইহ সময়ের মধো সাবু হঠপ সাবু, মাশি) অশস্থাপিশিষে পাগিবু ব্রলা হেলপার খেল, 

মগরের সধ, পঙচোলশ, পে খাগ £ত|াদি বাণঞ্। পারলে । 

'ঘহ বশে পাতি 11? ।,১1.1৮0-1শাশিদি)। ৭ এ 81111 গখশখব, স্ওয়।ং খোশাকে, 

শপর্ণ করা বা তাহার শি শাবক গমনানশন নারে 

উল্চে প1ভার বস হ্িদু।ানর্ল স]জ্ জািষ। পাশ কানাছের মগ, ব।মাঙগা (হাম) 

বিস্ফো্ট ও ক্ষণঃআরোগা ভন চি 

মকরধবজ * রতি মধু দ্বার। মাড়ির়| ভচ্ছে পাতার ধস ॥* তোলা মিশাইয়। পেবন 

করিলে সন্্র কমর? য্রী ও ধোমাস্তা আরোগা হয় ' ইহা নৃষ্টুফল। 
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পারদ_১ ভাগ, ব্দাম্াসা গন্ধক ২.ভাগ-একএ কজ্জলা' করিয়। ২ রতি. মাত্রায় ' জেতে 

হেলাঞ্চ। রসের সহিত পান করিলে মন্রী, বোমান্তী ও জবর আরোগ্য হয়| 
বটাদি; পঞ্চবৃক্ষের 'বন্ধলের *প্রলেগ .বা :ম্ববচর্ণন .মন্বীক্ষতে . সমপিক,; উপকারী । 

যদি মশ্রিক। আঞ্জলীন পাকে, অথব। পঠির হই অস্তলীন হর ভবে" তাহা _বহিশ্ীত 

করণথার্প ন্নিহ্াচি জাল পান কনিলে | 

ন্নিহদী টি, লাকা । ধথা- নিম্গ্ছাল, ক্ষেতপাপ দা, আকনা।দ প1৩।, পল্তা, 

কটকী, বাসক্ছাল. গুরাপতা আমলকী. বেণামূল- শ্বেতচন্দন. বক্তচন্দন. ইহাঁদের,কষায়, 
॥০ তোল। চিনি প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেবন করিলে মন্গ্রী- বীসর্প ও"জবর আরোগা হয়। এই 
কথায় উপদংশে এবং ইপদংশিক পিশ ও সর্প নাশার্ঘ,প্রবুক্ত হইধ। থাকে । 

মন্গরী রোগী তৈল স্পর্শ করিবে না এব সম্পূর্ণ আলরোগা না হওয়। পর্য্যন্ত তৈল 
লাবহার' করিবে না। 

চৈরেমাসে. লুল | লইজ্গাঙ্ পাশ করিলে মক্দরী ভইবার সঞ্তাবনা থাকে না। 

বিহ্াাটি লুকান । মণ এভ্ুলাকুচাপ1 ১ বাসশ্গালতা পাতা, অশোক পাত 
প।ণড.পানা ও বেভবাতা। - উচ!দের কাথ গয় খিছ্ কিনা পান করিবে । 

্ালোফের, বাম গত এপ প্ুকাষের দাঙ্সীন 216৮ গটীতলীবীন (কাহারো মে 

এগালাগ্রি ।) "বন বারে এসন্ত হখ না কক্টকানীল সুশ।, মিকি ও ২১ট। মরিচ 

একতঝে। বাটিয়। নত জণ। শহ পাপ কফলি'ল লৎসাসব ছরপা সমস্ত ভয না। এই 

“শবে! ইউদধসিণ [নেন পরমা ০, । 

কর্(শচুণ, শার্ট০ণ সত খনি তি পন মাতা গান গার্চন ১৬ দিন বশ্ের 

উপশম হষ। 

বসগের অগ্রজপ শাতল। নামক বেগে (বা শালা ণমঙ্ছে ১৮1 ছধ্থকিয়া করিবে ন]। 

প্রবল চ্ঘবেও পিপাসংস শঠল মল শান বিতর ৭ *১ ঠঠনা। +%৪1৯ রোগা নিকট 

ধাইবে এ। পা ।পাগীকে ছাশ কারণে এ) 

থালা প!কিলে বন পটেল ভি আানাগি কালে । শিমের চাল ছ্বাও। মক্ষিক। 

নিবারণ করিবে । [নম পাতাপ বাতাস করিবে এবং গুঠের চড়াছিকে মিমপ।তা নাধিস্বা 

নাখিবে। ক্ফোটনে দ5 হহলে উপ, গোমম তস্য গশেশ দিবে। তাহাতে উভ1 শুষ্ক হইবে 

এবং পাকিবে না। 

হে স্পস্ক 

ব্সসন্দর. শ্বেতবেড়েলামিণ, গীতবেডেণ।, পিপণ" আমশকা, কুদ্রাক্ষ। ঘৃত ও মধু এক 

মাড়িয়া ১ রতি বটী কারিবে। গাতলগ্ল ব। হেলেঞ্চার রস সহ সেবা । ইহাতে সর্ধবিধ 

মস্থরী ও রোমান্তী আরোগা হয় । 



৬৪৮ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

খনিল্ালিভ্উ। (প্রসিদ্ধ) 

খর্দরকাষ্ঠ. জিফলা, নিম. পটোলপাতা. খগুলঞ্চ ও বাসকছাল মিলিত ./১ সের, জল 

/৮ সের, শেষ /১ সের, এক মাস নৃতন মুৎপাত্রে মুখ ঢাকিয়। বাপিণে। পশ্চাৎ ছাকির। 

অনিষ্ট গ্রহণ করিবে । মাত্রা 1০ হইতে ॥০ তোল।। অসন্ুপান--শীভল জল। ইহা! 

রোমান্তী ও মন্দরীনাশক | 

শেন্মাধিক মন্রীচ্ছে আঙ্টাআ1লতেনহেল শবলপ।রণ (আত এস সহ) এবং 

গসশওভিিভ্ডন ক্ক্ড পানের বানস্ক। আছে। ঠভ|হে প্ুনা এবং অগ্ঠানা স্গঞ্জি দ্রবোর 

ধূম প্রয়োগ হিতকবর । 

গশঞ্যাসহখ্য | বত্ন্য. মাংস,ঝাল. পম, তিল, শর, ক্লেছি দা ইভ।1ছি স্সঙ্বজা। 

হেলঞ্চা, উচ্ছেপাতা'. উচ্ছে, পটোল, পপ কা, নিমপাতা লেরাগ- মশ্বীব দ্দছাল উঠছি 

গশখ্য। 

হত ুত্ন্ৰাগ্গা চিন্কি০ভলা। 1 
ক্ষুদ্র রোগ অন্সেক প্রকান । তন্মাধ্য অহাাবগ্ঠকীব কষেকটা ভিন অন্যগ্াঁলব চিহিৎস] 

লিখিত হইল ন1। 

অন্প চিস্ঞ্ঞ (তআন্গদ ভলক্রাত্ভ1) চিনি তলা ॥ 

লৌহ পাত্রে হবিজ্রার স্বরস ছারা! হরাতন্টা ঘধণ কৰিদ। চিপ গানে নান * প্রলেপ 

দিবে। ইহাতে রোগ প্রশমিত ন| ভইলে বেগুনের ভিতর পলিমিত ছিদ্র করিয়া উহার 

মধ্যে রুগ্ন অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া রাখিবে । 

দা 

আ্সবত্লে স্পিডন্কা। জিন্কি-- কনা £ 

প্রায়শঃ ইহ। যুবকদিগের মুখে জন্মিয়! থাকে । সাধারণে ইহাকে বয়োব্রণ বলিয়া 

থাকেন । গোরোচন। ও মরিচ একজ পেবণ করিয়া অখধবা শ্বেতসর্ধপ, বচ, লোধ ও 

'সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়। প্রলেপ দিলে এই বোগ আরোগ্য হয। যাহারা যৌবনা কে 
অন্যায়রূণপে শুরু বায় করে ভাতাদিগেরই "ধিক পরিমাণে এট রোগ দৃষ্ট হয়। শান্ালী- 
কণ্টক ছুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া তন্দ্রা অথব! মন্দরের ভাল ছুপ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া 

কিঞ্চিৎ স্বত মিশাইয়। প্রলেপ দিলে এই রোগ আরোগ্য হয় এবং মুখ কান্তিযুক্ত হয়। 
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মনু হাদি) ভেল। | 

তল তিল এ সর. ক্গাথার্থ রিকরচন্দন, লাক্ষ।, মিঠা বঙ্লিমধু. কলিমা কষ্ট, 
বেণাষুল।, পক নীলে।ৎ্পল, সটেররারি, পাকুড় গছের খুলা, পর্রকেশর, দশমুল 
প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ১৮ সের. শেষ /৪ সের, কন্কার্থ-_মঞ্িষ্ঠা, যষ্ইিমধূ. লাক্ষা, 

বন্কুচন্দন।. মৌলফুল' (অভাবে -বষ্িমধ ) প্রত্যেক ২ হালা, ছ।গ ছগ্ধ “০ সেব। ইহাতে 
৮ গোলা কলম মিশাইয! লাথি! এই টতৈৈপ মালিশ করিলে মুখে খানি শরণ, 
নালিক' মেটেত: পন্ভতি মালোগা গম এল ঘথমঞ্ল পরমরমণীর কাঙ্িযুক্ত হয় । এই 

নোগে আভ্যন্তরীণ ঈষধ পথোগ লালন হালে সিল আছ বা জা কা 

হল লস বানহাল করিবে 

কন্। প্যান হললি। 

পারদ গন্ধক. লৌহ- "নন, নিধ, শিলাজদু প্রচঙাক পমভাগ, গুলফের রসে যাডিয়। 
১ বস্তি বটী করিবে । ইহ আমলকী নু সত সেবা । হশাদ্ার! নানাবিপ ক্ষদবে।গ. 

জীর্ণঙ্গর ও প্রমেহ আরোগা হয, 

বুভ্মভিবল্ছুনুল বা স্টিল ভব এথাযোগা অন্ুপানে স্কুবোগে ব্যৰহাত 
ইইতে পাবে . কিন্তু এই রোগে তৈল উবধই শ্রেষ্ঠ । 

নীভিলক্ষু। নামত ও লব /ঞ জিন্ছকি তলা ॥ 

উক্ত লুভহক "নালা তিকন অহ রোগের উত্রষ্টি উষধ। বটপত্র এপং মনুর 

একক লাটিনা প্রজেণ দলে এহ খোশ নও সসনোগায শন শাষ্ষল বাটিয। প্রলেপ 

দিলেও ফল লাভ হুয। 

হল্লিজ্রা'দা ₹ভল। 

তৈল /৪ সের. কন্ধার্থ__হবিদ্রা, দারুহরিদ্র', য্ট্িমধূ. কালিষাকাষ্ঠ, রৃক্তচন্দন, পুণুরিয়। 

কাষ্ঠ, মক্লিষ্ঠ।, পন্ম, পন্মকাষ্ট কুগ্থুম. কয়েন বেলেব পাতা' পাকুড়পাতা নটপাতা, বাল! 

পাত] মিলিত /১ সের, দুগ্ধ ৪ সেব. ছল ১" সের, ইহান অভ)গে জটুল. (ছট) নীলিকা।; 

ব্যঙ্গ, তিল ও মুখব্রণ নষ্ট হয়। ইহাতে আত্যপ্তর ক্রিষ। ফলদাধিনী নহে। 

অঞ্দ ইত্দ্রুতনুন্উ (ভাল) টিন্কি- ওলা 1 

ইঈহ। প্রায়শঃ অধিক চিগ্কাণীল পান্তির ৪শিল্ছান্ন উৎপল হইতে দেখা খায়। এই 

বা!ধি বাতপিত০ 7 ইহাকে সনি শীতল উষদ প্রখোজা । সখন কেশ সমুহ পশ্তিত 
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হইতে আরম্ত হয় এবং মস্তিষ্ক গরম বোধ হয় তখন মস্তকমুণ্ডন কাঁরয়া আমলকী এবং 

আমের আঠির মজ্জা একত্র পেষণ করিয়া! মাপায় প্রলেপ দিবে । গজপুটে ভঙ্ীরুষ্ত 

হস্তিদ্ত ও ধাতুরসাঞ্তন একত্র সমভাগে ছাপা ছুদ্ধ খারা পেধণ করিয়া! মাথায় প্রলেপ 
দিলে কেশ উৎপন্ন হম । 

'শ1তন ল্যাতো ছে । 

তৈল ৮৮ সের । কৃক্দার্থ -গাতীপঞ, করপাপ্ধ মলের ছল. শোধিত চিতে মণ ও 

চহন্বকবরপ্বীজ মিলিত “১ সের, জল ১৬ সের । ইহাতে কেশ অগ্ক নুত হয় । 

চ্্দম্নান্যে ৫ভলল। 

তৈল ৯ সের. পাকার্ণ--ভৃঙ্গনাজ রস ১৬ সের. কন্ধার্থ-_রক্তচন্দন. যঙ্টিমধু, 
মুব্বীযুল. ভ্রিফলা. নীলোৎপল, প্রিরস্থ, সুাল, বটাবরোঠ, 'গুলঞ্চ, লৌহভম্ম। ভূতকেণী., 
সনন্তযুল ও ঞায।লতা মিলিত ৮১ সের | এই তৈল মুদ্ধ অগ্রিতে পাক করিবে । ইহ্াভে 

কেশ অস্করিত. ঘনকঞ্চিত, দ্বঢনবুল, কষ? 2 ঙ্গিগ্ধ ভন | ইগান নশগে শকাল পঞ্চ*। মআনবোগা 

হয়। ইভা কেশেল উতরু্ট তৈল । 

শঞ্প »্পভিশভ্ভ চি্ন্লিশ 5ল। 1 
"লহান্পীল তলা । 

কলার্--হুড়কডে মুল- নাললাণন' মূলঃ এলসীগপত, কদগশেণণেল | উদ এল, সাক ম161, 

বষ্টিমধূ. দেবদারু প্রত্যেন ৯” পল, গুল 'িষলা, ইসাপন, গজারি।কাষ্ঠ,। মঞ্ষিষা, 
লোধ, রুষগণ্ডরু, নীলো পল, শামের খাঠির শাম, পখমলের হফাবর্ণ সশিতল মত্তিকা। 

মণাল- রক্তচন্দন. পননী9 মল- ছাতক মনন, ( পভ পক্তাতন্দল ) ভীর।কস , ক1)- 

মল্লিক! ফুল, সোমর।জ, পীহশ।ল- ৭ 1ন লো ভগ, ক্ুষ০৬।পুশ্ণ, মন ঘল, কখদপুণ্ণ) চিতে 

মূল, মজ্জীন ফু, গাছ।রী ফুল, আ।মফল- শামদান পতাকা ৫ শল বঠেডভার ইিতিল ১৬ 

"সন, ( বঠেডার তঠেঃলপ নম্বর গভাণ হলে ব5৬ব গণ ত৪ সের এবং কষ চিপ 

2তল ১৮ সের গ্রঠণ বপিবে )1 তা।কাপ আমনুপার বস (আছাবে কাথ ) ৬ সের, 

“শষ পাকা জল হত সের লাোঠপা!বে ধপাণাত পাক করিবে হত ছ্ার। 

পলিভ কেশ আঅচিলে পঞ্চবণ 5৭ লা শিবোবোপ আরোগ্য হন | জিলচা 

সাদা তৈল ও কিতা ৫হন এলিহ রোগে ব্যবঙা হইছে পাবে। 

৭ন্লিল্কা। (শর, লি) .ট্্ন্কি-৩লা। 1 
পুরাতন খইল গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথব] কুঁড় ঈবৎ ভাজির! চ্ণ 

কুরতঃ তৈলসহ মিশাইয়া মাথায় মালিশ করিলে অরুংবিক1 নষ্ট হয় । 
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হাক্ভ্রাদ্য তভিল। 

হরিদ্রা, ধারুহরিদ্র, চির ত।, ঞরিফলা. নিম, বুক্তচন্দন মিলিত /১ সের, তৈল /* সের 
জল ১৬ সের। ইহা মালিশে অরুংলা নঞ্ট হয় । পাঁদহর্ষে বা পাদদাহে নাগকেশর চর্ণ 
শতধোত ঘ্বত দ্বার৷ পেষণ করিয় প্রলেপ দিবে। 

স্প্যাম্তুজ ছিল্কি-স্লা । 

সায়ংকালে ভেলাকচানুলের রস ₹ ভোল।- একসিকি চিনিসভ পান করিলে শধ্যাযৃত্র 

অ।রোগা হয়। | 

ঢু তিজিহব15 াভলা। ও ক্র্পান্োগ্গেল্ত 

নু নিক গু ছিল্কিনভলা। 1 

শাালেক্রাঁলে বো । । দশ্রোগে ) 

খদিরকাজ ১২1 দেও, পল এন কসর, ৫শধ ৮ পের হহাঁতে জজ, কর্পুর, শপারচণ, 

কাকল। জায়ক্ষণ প্রতোক ৮ তাপ প্রক্ষেণ দিয়। 5 পাত বটা বিনে । হা মুখে 

ধারণ কারণে ধন্থরে।গ [নহ্বানে।ম এ তালরেোগ আরো হন 

লপ্শম্বন্বশী শিলা 

পচ। শুপারি ভক্ম ১* তোলা, হরাতকী শম্ম ২ তে[ণা- যাজুফল৮ণ, কর্পর. ফিটকারী. 

দ[ক্চিনি, লবঙ্গ, প্েউটিনি প্রতোক ॥৮ তেল! শিশিত করিয়া াখিবে । 

লে শু ৬নহক্ক্াছর ৮০! 

১, হর শক, মতা খাদবক।&, কপর, শপ।রি৬খ, মারি, লবদ- ॥4৮নি প্রতেঠক 

সমঙাগ, সব্দসম ুলখডিন | এঠ চন বাবার কারণে যাবতায় ধঠবেগ ৩ মুখরো।গ 

স্বারে।। হম! 

শহজ্যট।ল তি! 

আমছাল .২। লের, নিমছখল ৮২ সেখ খদিরকাক্ক ১২॥ সের, অশনছাল ১২! সের, 

প্রত্যেক দ্রবে; ৬৪ পেরু গণ ভি শর্গবি কিছ ১৬ আক থাকিতে নামাইয়| পৃথক্ ২ 

কাথ করিবে । পরে ৪ ক্াথ একজ করিম! পুনব্বাৰ পাকে চ।পাটবে। ক্লাপ ঘন হইলে 

শেতচন্দন, বক্তচণ্গন. বালা, গেবিষাটা. লবঙ্গ, ধাইফুল. হরিদ্রা. দাকুহরিত্রা, লোধ. 
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জায়ফল, শ্তাবালতা, দারুচিনি, এলাচি, তেঞপাত- নাগকেশর, হরীতকী, আমধকী. 

বছেড়া, বটের ঝুরি, মন্রিষ্ঠা, দটামাংসী, বুঙা, বিউলবপ. ব্রিকটু, লৌহ. কপূর প্রত্যেক 

৮ ৫তাল। প্রক্ষেপ দির] নাম।ইয়। ৩।৮ বুতি বটা করিবে । ইহা যুথে ধারণ করিলে কচ. 

জিহ্বা, দত্ত ও তালুর ক্ষতাদি আপোগ্য হয় এবং দত্তের স্থিরতা, যুখে রুচি ও সুগন্ধ 

উতৎ্পন হয়। 

ন্ুহভলাতিজ্। 

বাবপাছাল. শালছাল. গুয়ে ব।পল। ছাল 

শেষ ১৬ সের । কক্কার্প--ক্াথ জ্রল। মিলিত ০১ সেন। এই তৈল মখে ধারণ করিলে 

দত্তের স্কিরতা জন্মে এবং চঞ্চলদণ্ত গর হয় 
রী 

শিবা কণ্টকাকীর্ণ হইলে সুখপ্-তন্নিস্ কন্নীজ্টঞ। ব্যবহার করিবে । এই 

পরাণ প্রায়শঃ শীতকালে হইতে দেখ। যায় ' 

তৈল ,& সের কাথার্স-- বকুলকল- লোধ, হাড়যোড়ী, নীলবিণ্টী, পৌদাল পত্র, 

ও অশনছ্াল মিলিত /১২॥ পেরু, জল ৬ সের. 

[2 

স্রক্ষ শন্নিজ্ঞু নীচ । 

হরিতাল ২ তোলা. মন£শিল! - “তাল, ণসিন্দুঃ ! অভাবে রলসিন্দুর )১ তোল? 

এই চুর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে) ইহাতে তান লালা নলিঃস্ত হ্ৃহয়! বাঁধি 

আ।বাগ্য ছয়। 

জিহ্বায় ঘবত মালিশ করিলে অগবা দ্ধের কখল করিলে কিন্ত পর্য্যাপ্ত ঢগ্ধ ও দ্বৃত 

সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয় । জিহ্বার ক্ষত হইলে শ্তেডার ভঙ্গের কবলে উহ 

আরোগ্য হয়। সোহাগাখই ও মধু একজে মাড়ি! শাগাইলে বালকদের মুখক্ষত 

আরোখ্য হয়! 

বকুলছালের অর্ধীশখুতজলে ফিটকারী মিশাইর। গরম ২ কবল কলিলে নানাপ্রকার 

দন্ভুণাত. জিহব| ৬ তালুশত রোগ আরোগা হয়। মধ “রাগে বাতরক্তের গায় 

প্শথাগ্নএখ/ জাণিধে । হহাতে কফজলনক নখ অতিজকত । 

আআজঙ্ণ লাতলা্োগ্ টিক্িলুশলা । 

িত্রন্ক হী শুনব । 

শোধিক বক্ুচিতেযুল,. আমলকী, ওুলথ ও দশধুদ্শ 'প্র'তাক দ্ররা ১৯॥ সর. ৬দ পের 

জালে ইঞবাদর পধকু ২ কাথ কারবে, পরে সম কাব একজ করির। তাহাতে ১৭॥ সেফ 

গু গুলিয়। ছাাকিয়। লইনে । তৎপর তাহাতে “৮ সের হরীতকী চর্ণ মিশাইয়া পুন্দর্বার 



ফলিত চিকিৎসাবিধান | ৩৫৬ 
পি পলি শি পরল ৪ জল চিন স্টপ পন আপ পপ সপ স্থল টি 

শ্গীনপািশিসত পাস সিন শপ 

পাকে চাপাইবে এবং ঘনীভূত হইলে জরিকটু ও িকাতক মিলিত ২ ১২ পল ও যবক্ষার 
৪ তোলা বিশাইয়া নামাইবে । যাত্রা! ।০__॥* তোলা, গরমজলসহ সেব্য। এই উঁধধ 
মধু দ্বার! মাড়িয়াও ব্যবহার করা যায়। ইহ] নাসারোগের উৎরুষ্ট উধধ, বিশেষতঃ 
পীনসরোগে বিশিষ্ট ফলপ্রদ 

ম্লাহলাললভ্তি | 

নিষ্বক্ বিন্ববীজ %* আনা, লবঙ্গ চুর্ণ (৮০. শ্বেতধুপ ১ তোলা, কাগজে বর্তি করিয়া 
ধূমপান করিবে। ইহাতে নাসা ও গলক্ষত আরোগ্য হয় । 

ক্যোকআাছি গুড়িক্কা । 
ক্রিকটু, চিতেমূল. তালীশপত্রঃ পুরাতন তেঁতুল, অশ্রবেতস, চই, জীরে প্রত্যেক ১ 

তোলা, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক | সিকি, পুরাতন গুড় সর্বচুর্ণসম | 

'একত্র ষাড়িয়া ১২ রতি বটী করিবে । এই গুঁধধ গরম জলসহ সেব্য। ইহা পীনস, 
শ্বাস ও কাস নিবারক । 

্লোজ্পাছি ওুড়িককা। (বাগ ভটসম্মত ) : 
ত্রিকটু হইতে জীরে পর্যন্ত প্রতিদ্রব্য ২ পল, এলাচি. দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক 

৪ তোলা, পুরাতন 'গুড় ৫০ পল। প্রথমতঃ গুড় পাক করিয়া পশ্চাৎ চুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া 

যোদকাকারে পাক করিবে । মান্বা 1" সিকি. গরমজলসহ সেব্য। ইহা পূর্ববৎ 
ফলদায়ক। 

যক্মাধিকারোক্ত হননি গুড পক্ষপানপসে প্রয়োগ করা যায়। ছুপ্ধ সাধিত বৃহৎ 
পঞ্চমূলের কাথ পানেও পীনস আরোগ্য হয়। 

গাাশ্কে তৈল । (পকপীনসে ) 
কটু তৈল /১ সের. কন্ার্২_আকনাদিপাঁতা, হুরিদ্রাদ্ধয়. মূর্বামূল, পিপুল, জাতিপাতা 

ও দস্তীমূল মিলিত /। পোয়া. পাকার্থ জল /8 সের__ইহার নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা! 
বাতাধিক অবস্থায় ফলপ্রদ । ৰ 

ল্্যাত্রীতৈল (পৃতিনন্টে ) 
কটুতৈল /১ সের, পাকার্থ_জল /৪ সের, কন্ধার্থ__কণ্টকারী, দস্তীমূল, বচ, 

সজিনাছাল, নিসিন্দা- ত্রিকটু; সৈন্ধব মিলিত /। পোয়া । ইহার নস্ত গ্রহণ করিবে । 

শ্পিগ্ন।তিল। 

কটুতৈল /১ সের, জল »/৪ সের কন্ধার্থ__সজিনাবীজ, দস্তীবীজ, বৃহতীবীজ, 

্রিকটু, সৈন্ধব মিলিত / পোয়া, বিব্বপত্ররস /৪ সের। ইহার নস্তে পুতিনম্য আরোগ্য 

হয়। 
& ৪৫. 

দি পিন শা সিস্ট লীন ৬ ০৯৯, চ শপ 



৩৫৪ ৃ ফলিউ চিকিৎসাবিধান 

ব্নিজ্ঞাদিচুর্। 
ইঞ্সষব, হিং, মরিচ. লাক্ষা, তুলসী, কটফল, কুড়; বচ, সজিনাছাল, বিড় ইছাদের 

নন্ক গ্রহণে পৃতিনন্ত. পীনস ও প্রতিশ্থায় আরোগ্য হয়। ইহার প্পথ্যাস্পথ্যা পূর্ববৎ। 

অং ক্কর্পন্বোঞ্জা চিল্কিশওলা ! 
এই রোগে কর্ণে তৈল পূরণ প্রধান ক্রিয়া । বাত প্লেম্সিক কর্নরোগে ক্নহাী- 

লঙ্গীন্িলাহল প্রয়োগ করিবে। সাধারণতঃ উদ্ধজক্রগত রোগ মাত্রেই প্রায়শঃ বাত 
শ্লেন্স প্রধান হইয়া! থাকে 7? কারণ জক্রমুলের উর্ধভাগ শ্লেম্মার প্রধান স্থান। এই জন্ মুখ। 

রোগ মাত্রেই ক্মহালঙ্ষষীভিলাতন+ কুস্ুছিস্তান্মপ্ি প্রভৃতি বাতগ্নেম্স নাশক 
গুঁষধ প্রবুক্ত হইয়া থাকে । 

কর্ণনাদ-_বাতপ্রধান, বাধির্ধ্য বাতজ বা বাতকফজ হুইয়! থাকে। 

সকাল । (কর্ণনাদাদিতে ) 

তৈল /৪ সের, মধুশুক্ত ১৬ সের. টাঁবালেবুর রস ১৬ সের, কদলীর রস ১৬ সের। 
কক্ষার্থ--বালার ক্ষার. মূলারক্ষার. শু'ঠেরক্ষার, শোধিত হিং. শু ঠ, শুলফ।, বচ, কুড়ঃ দেব- 

দারু, সজিনাছাল- রসাঞ্জন, সচল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সাস্ভারিলবণ, সৈমন্ধব, ভূর্জা- 

পত্র, বিটলবণ, মুত ও পিপুলমূল, মিলিত /১ সের । ইহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ' 

বাধির্ধ্য, পৃয়আ্রাব প্রভৃতি কর্ণরোগ অচিরে আরোগ্য হয়। 

স্ঞ্পুতক্ডন প্রস্ঞত প্রন্পীলী । যথা জম্বীর রস ৩২ পল) পিপুলমূল ৪ 
পল: মধু ৮ পল, নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়] মুখ বন্ধ করিয়া ১ মাস ধানের মধ্যে রাখিয়। 

পশ্চাৎ ছাকিয়া লইবে। 
আকন্দেপ্ন পক্ষপত্র ঘ্বতাক্ত করিয়া আগুনে ঝলসাইয়| রস বাহির করতঃ গরম ২ 

কগে পুরণ করিলে কণশূল সত্বর প্রশমিত হয়। 
ক্লেদবাহি কণশূলে সৈম্ধব প্রক্ষিপ্ত ছাগমৃত্র কর্ণে পূরণ করিবে । 

স্ণঙ্নুহ্তাদিতৈল। 

কটু তৈল /॥ সের, শন্দুকমাংস /॥ সের. ধুতুরার রূস / সের, ছাগমৃত্রে /1 সের, 
দশমূল কাথ /। সের, তৃঙ্গরাজ রস /। সের. কক্কার্থ__গন্ধক, হরিতাল, করকচ লবণ, 
সোহাগাথই, রম্থুন, সোষরাজী, হিং, এলাচিবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল কশে 
পূরণ করিলে কাণ পাকা আরোগ্য হয়। ০. * 

কণণনাদে কটুতৈল পূরণ হিতকর। বাতপ্রধান বাধির্ধ্য এবং কর্ণনাদাদিতে বাত- 
ব্যাধিয় সমাজ তৈলাচিক পুক্ | হিতজনক । বাতগ্লৈম্সিক কর্ণরোগে বা ফ্লোর 



, ফলিত চিকিৎসাবিধান। টা 
বি সিএস শিউর সি পি সস রা ব্রত উট সপ আস তি পম রেলের ঢ রর 

শি এ সিসি শপ সিসি 

বাছিকণরোগে, শিরোরোগে বক্ষামাণ বুহল্দস্পম্মুল ইতল পূরণ ফলপ্রঘ। 
বাতপ্রধান বা পিক্তপ্রধান কণনাদাদিতে বাতব্যাধির ব্্াশ্ননি জআঙ্ন ব্যবহার 
করাধায়। বাতপ্রধান কণ্ণরোগে বিশেষতঃ বাধির্ষ্যে মৈথুন ও রুক্ষান্নাদি সেবন একে 
বারে নিষিদ্ধ । 

দেস্পেম্মুল তন । (বাবির্ষ্যে) 
তৈল /৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের. দশমুলের কক ./১ সের । মালতী ফুলের 

পাতার রস মধুযুক্ত করিয়া অথবা গোমুত্র যুক্ত করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে পৃতিকণ 
আরোগ) হয়। 

হরিতাল গোষৃত্রে ঘসিয়! কর্ণ পূরণ করিলেও উক্ত পৃতিকর্ণে উপকার হয়। 
শুজ্ন পপ নির্খল চুর্ণ করিয়া ফুৎকার দ্বারা কণে” প্রবেশ করাইয়] দিলেও 

পৃতিকণ” পুয়কর্ণ ও তঙ্জনিত বেদনার শান্তি হয়। 

বিক্রতশল। (বাতকফাধিক বাধির্ষেয ) 

তৈল /৪ সের, গোমুত্র পিষ্টবেগ স্ত'ঠ /১ সের. ছাগছুদ্ধ ১৬ সের। ইহাতে বাধির্ধয 
আয়োগ্য হয়। 

স্পল্রুক্চাদ্যততিল। ( কণণনালীতে ) 
তৈল /৪ সের, শমন্থুকমাংসের কক্ষ /১ সের, জল ১৬ সের । 

পুত্র ব্বাদ্যটতল । (কীটযুক্ত কর্ণনালীতে ) 
হরিদ্রা, গদ্ধক. প্রত্যেক ৮ তোলা, ধুতুরাপাতার রস /8 সের, -তৈল /১ সের। 

ধুস্তর রস সাধিত ₹্স্ণিম্ুলততৈতেলেল পুরণেও এই নালী আরোগ্য হয়। 

রূসাঞ্ছন নারীছুগ্ধে ঘবিয়া মধুযুক্ত করতঃ কে পূরণ করিলে পৃতিকণ প্রশমিত হয়। 

বুচষ্ঠীদ্যটিল। (পৃতিকর্ণে) 

তৈল /৪ সের. ছাগমৃত্র ১৬ সের. কন্কার্থ__কুড়' হিং, বচ. দেবদারু, শুলফা, শু ঠ ও 

লৈষ্ধব মিলিত /১ সের | গখ্যা্তি পূর্ব |] 

অআঞ্ঘ ০্ভ্জন্বোগ্গা ছিল্কিশু তলা 

নেত্রর়োগ বহুসংখ্যক এবং ইহার চিকিৎসাও কঠিন । এস্লে অত্যাবহীকা় 

কয়েকটী নেত্ররৌগের চিকিৎসা লিখিত হইল । 

অন্ডিআ্যন্দর্িক্কিতু তলা । (চক্ষুঃউঠা ) 

পাকা আমলকীর রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথব। দাব্বারসাঞ্তন স্তন্ত ছঞ্চে ঘসিয়! 

টচ্ছৃতে পুরণ করিলে অভিব্যন্দ আরোগ্য হয়। 



৩৫৬ ফলিত চিকিৎসাবিধাঁন 

স্বেদ, প্রালপ.'তিক্দ্রব্য, চক্ষুঃ পুরণ দিন চতুষ্ট় লঙ্ঘন এই করেকটী অভিব্যন্দের 
আম পরিপাচক ও অধিকাংশ চগ্ষুঃরে গর প্রথমাবস্থায় হিতকর । 

চক্ষুরোগ, উদরাময়. প্রতিষ্ঠায়; ( সর্দি) জবর, (নব) ও ব্রণ এই কয়েকটী রোগে 

লঙ্যন অতিশয় ফলগ্রদ । প্রায়শঃ ৫ দিন লঙ্ঘন দ্রিলেই ইহারা আরোগ্য বা প্রশমিত 
হইয়। থাকে । 

অত্যন্ত বেদনা, শোথ, রক্তিমা, সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শুূল ও অশ্রমোক্ষ এই 
কয়েকটী আমান্বিত অভিয্রান্দের লক্ষণ । আমান্বিত চক্ষুরোগে অঞ্জন, খ্বতপান, কযায় 
পান, গুরুভোজন এবং স্নান পরিত্যাগ করিবে । ইহাতে মৎস্য, অল্প ও কফবর্ধক ভ্ব্য 
একাস্ত অহিতকর । 

বাতপ্রধান চক্ষুরোগ- নিগ্ষোঞ্ ক্রিয়াধ্ধারা, পিতপ্রধান- মুছুলীতল ক্রিয়াঘারা 

কফপ্রধান-_তীক্ষ উঞ্ণ ও রুক্ষ ক্রিয়! দ্বারা প্রশমিত হয়। অধিকাংশ রোগেই এই বিধি 

অবলম্বনীয়। চক্ষুরোগ উর্দজক্রগতহেতু এবং ধেক্সাক্রযণনীল হেতু ইহাতে অধিকাংশ 

স্থলেই বাতশ্নেম্মনাশক ক্রিয়ায় উপকার হইয়া থাকে এনং এই জন্যই "মহাণালঙ্্ী- 
হিবিলাত্ন প্রভৃতি ওধধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । 

লোধ, ভ্রিফলা, যষ্টিমধু. মুতা ইহাদিগকে ঈষৎ পিষ্ট করিয়া ১ ভাগের সমান চিনি 
সহ নুণীতল নির্মল জলদ্বারা কাচ ব' প্রস্তর পাত্রে পুর্বদিন রাত্রে ভিজাইয়! রাখিবে। 

পর দিন প্রাতঃকালে ছীকিয়া হাতে ১ খানি পরিস্কার পাতল। কাপড় তিজাইয়া ঈষৎ 

নিঙড়াইয়া তদ্দারা সর্বদা চক্ষু আবৃত র'খিবে যেন চক্ষু আদ্র থাকে । ৩1৪ দিন এইরূপ 
করিলে অভিষ্যন্দ আরোগ্য হয় ; কিন্তু ইহা আমান্বিত চন্ষুতে প্রযোজ্য নহে। 

সর্ধবিধ অভিষ্যন্দে সকল অবস্থাতেই বিস্বাঞ্জন উপকারী । ইহা! সিদ্ধ ফল। 

লিলিম্বাও৪৯ন। ( অভি্ন্দে) 

বস্ত্রপৃতবিন্বপ ব্ররস ॥* তোলা, সৈম্ধব ২ রতি. ঘ্বত ৪ বিন্দু, এই সকল দ্রব্য তাত্র পাত্রে 
গেঁঠে কড়িদ্বার1 ফে পর্য্যস্ত ঘন না হয় তাবৎ ঘর্ষণ করিবে । তৎপর ঘ্ঁটের আগুনে ধৃপিত 
করিয়া এবং নারী ছুগ্ধে তরল করিয়া চক্ষুঃপৃরণ করিবে । 

ভ্রিহ্ল। চক্ষক্লুন্লোপেক্র সম্ধ্শ্রে্ঠ শস্মন্ধ। ইহাদ্বারা নানারূপ 
কল্পনা! করা যাইতে পারে। 

গসাল্ান্মঞ্পু দৃষ্টিপ্রসাদক এবং প্রভাবে চক্ষুরোগ নাশক । 

চোক্বর্ধীল্রস্লাগুন্ন চঙ্ষুর অত্যন্ত হিতকর । দারুহরিদ্রার ঘনীভূত ক্কাথ দ্বার] যে 

সান প্রস্তুত হয় তাহাকেই লোৌন্ববীললস্নাগ%ন্ন কহে। ইহা চক্ষুর মল নিঃসারক ও 
ৃ্িপ্রসাদক | 

পুরাতন ঘ্বত চক্ষুরোগের পরমহিতসাধক ; স্থৃতরং চক্ষুরোগের ত্বৃত পাফ করিতে 
পুরাতনত্বত ব্যবহার করিবে। 



ব্য নদ সিসি পির এজ পপ শত এ ফিশ আজ ০ নি 

ফলিত চিকিৎসাবিধান । ৩৫৭ 

জ্ডডজ্ক গ9পংগুজচনু । 
ভ্রিফলা। পল.তা, নিম, বাসকছাল ইহাদের ককাথে ॥০ তোলা 'গুগ গুলু প্রক্ষেপ দিয়! 

পন করিলে অভিয্যন্দ, শোথ; চক্ষুশূল ও কর্ণ পাক? আরোগ্য হয়। 
অভিঘাত, কীটপতন বা কুর্যযদর্শনাদি আগন্তকারণে চক্ষু অভিহত হইলে বস্তোম্বা 

সবার! চক্ষুতে শ্বেদ দিবে এবং তাহাতে অকৃতকার্য হইলে নারীছুপ্ধ বা ত্রিফলার শীত 
কবায় দ্বার! চক্ষুপুরণ করিখে। 

অন্ধ ৬ক্তললাঞ চিল্কি-লা 1 
জ্রখাল_্গী লম্তি। 

নিশ্ম্লীফল. শঙ্খভস্ম, ভ্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, মধুঃ বিড্ঙ্গ, 

মনঃশিল1 এবং কুক্ুটাগ্ডের খোসা সমভাগে পেষণ করিয়া বন্তি প্রস্তত করিবে। উৎকষ্ট 
মধূসহ মাড়িয়! পায়রার পালক দ্বারা চক্ষুতে লাগাইবে । ইহাতে শুক, কাচ, কঙ্ রদ 
পটল, ও তিমির আরোগ্য হয়। ইহ] উৎ্কুষ্ট উষধ। 

তৌললান্যে সরি । 

দ্বত /৪ সের, ক্কাথার্থ__পল তা, কট.কী, দারুহরিজ্রা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, 
ব্রিফলা ছুরালভা, ক্ষেতর্পাপড়া, বলাড়ুমুর প্রত্যেক ৮ তোলা, আমলকী /২ সের, জল ৬৪ 
সের. শেষ ১৬ সের। কক্কার্থ_চিরতা, ইন্দ্রষব, মুতা. যষ্টিমধুঃ রক্তচন্দন, পিপুল মিশ্রিত 

/১ সের, ইহা পান করিলে সব্রণ ও অক্রণ শুরু আরোগ্য হয়। ইহা! চক্ষুর হিতকর। 

ভঙ্গ ভিডি চিলি তলা £ 

ভজ্ঞেবক্জ্জা অভ্ি2। , 

হরীতকী, বচ, কুড়, মরিচ, পিলুল, বহেড়ামজ্জা, শঙ্খনাভিঃ মনঃশিল। ছাগছুঞ্চে 

পেষণ করিয়া! বর্তিঃ করিবে। পূর্বববৎ ব্যবহার্যা। ইহ পূর্ব গুণকর । বিশেষতঃ রাত্র্যহ্ধতা, 

পু্প ও অধিমাংস নাশক। ইহা শ্নেম্সাধিক তিমির নাশক। পিত্তাধিক. তিমিরে 

জ্ুখান্ল-তশী জপ্তি? ব্যবহার্য্য। 

বু-লান্িকা। লণ্তি2। 

তিলপুষ্প ৮০টী, পিপুলের রানা ৬০চী, জাতিপুষ্প ৫০ টী, মরিচ ১৬টী একত্রে জলম্বার। 

পেষণ করতঃ বন্তি করিবে! এই বস্তি পৃর্ববৎ ব্যবহার্ধ্য। ইহা! বাতপ্রধান তিমির নাশক । 

যাবতীয় আভষ্যন্দ রোগের শেষ অবস্থায় এই ওষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহ উৎকৃষ্ট উষধ। 



৩৫৮ ফলিত চিদ্সিংরাবিধান |. 
শসা এসি সি সত কতা ২ ছল টি বাবরের বেক বরন ভি ৯5০০5 নি 

রর 

ভজ্দরপ্রভা সবস্ভিঃ। 

রসাঞ্জন, সজিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু; বহেড়ামজ্জা, শঙ্খনাতি ও মনঃশিল! ছাগছক্ষে 

পেষণ করতঃ বর্তি করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। পূর্ববৎ ব্যবহার্য । ইহা 
চৃল্সরীক্ গণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ অর্ক,দ. রক্তরাজিক ও আত্ধ্যনাশক। 

মরিচ-_দধি দ্বারা পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে অথবা পানের সহিত জোনাকী পোকা 

খাইলে কিনব পুঠিষাছের ক্ষার দ্বার! অঞ্জন দিলে রাক্যন্ধতা জারোগ্য হয়। 

স্ব] ল্িহজ্লাচ্া ভ্রতি। 

স্বত /৪ সের, শিকল কাথ /৪ সের, ভূঙ্গরাজ রস /8 সের, বাসক যুলের ক্কাথ /৪ 
সের, খতবৃলী রস /৪ সের, আমলকী কাথ /৪ সের, গুলঞ্চ কাথ /৪ সের, ছাগছুগ্ধ /৪ 

সের, কঙ্ধার্থ-_ পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যইিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, 

কণ্টকারী ধিলিত /১ সের। ইহাতে সর্বাবিধ নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ও দৃষ্টিশিকি 
বঞ্ধিত হয়। 

শ্ৈষ্কল স্লাতভি। 

জিফলা, জিকটু, ভ্রাক্ষা যষ্টিমধু। কট-কী, পুগুরিয়! কাষ্ঠ, ছোট এলাচি, বিড়ঙ্গ, নাগ- 
কেশর, নীলোৎপল, অনন্তযুূল, শ্যামালতা. বক্তচন্দন, হবিদ্রাপ্ঘয় প্রত্যেক ২ তোল: হৃষ্ধ 
/৪ সের, ঝ্িিফলার কাথ ১২ সের, ঘ্বৃত./৪ সের । এইখ্বত পানে তিমির প্রভৃতি চক্ষুরোগ, 

ইন্তজুপ্ত, অকালপকতা ও কেশপতন আরোগ্য হয়। 

জগ্তা্ঘ্তভ লৌহ। 

ন্রিফলাচর্ণ, বষ্টিমধু ও লৌহতন্ম প্রত্যেক ১ তোলা. মধু ১ তোলা একত্র খল করিয়া 
পশ্চাৎ ত্বৃত দ্বার। খল করিবে । এই ওধধ /* আনা মাত্রায় সায়ংকালে মধু ও ত্বত সহ 

সেবন করিবে । ইহাতে তিযিরাদি নেক্ররোগ আরোগ্য হয়। 

াক্সম্নাস্ত লোহ। 

জিকটু, জ্রিফলা, কাকড়াশঙ্গী, শটী, রাঙ্গা) শুঠ, দ্রাক্ষা) নীলোৎপল, কাকোলী. 

বষ্টিমধু, শ্বেতবেড়েলামূল, ফেশরাজ, কণ্টকারী ও বৃহতী মিলিত ১ পল, লৌহ ৪ তোলা 
জজ ৪ তোল।, ভিফলার কাধে ও ভূজরাজের ছুর়সে পূথক, ৭ বার ভাবন। দিয়! ফুলের 

গ্রধাণ বটী করিবে। অন্ূপান- ভ্রিফলাচুর্ণ ও মধু ইত্যাদি । ইহাতে যাবতীয় মেজয়োগ 

আরোগ্য হয়। টু 

বত ৩ কা্হব্ল 9 গুলু | 

লৌহ, যটিমধু, ভ্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ ভোলা, গুগ গুলু সর্বসম, এক মাড়িয়। 

সিকি যাত্রায় ত্বতমধূ সহ ”সবন করিবে । ইহাতে তিমির ও কাচ আরোগ্য হয়। 



চে হজ হি ক না 

'কজিত 'চিকিৎসাবিধান। রং 
স্পা ০০ জপপীদনি পি পাপন পিপি পাস জি র্ 

নেত্রাস্পন্সিক্বঙ্ন 

অত্র, তাত্র. লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিকঃ স্বর্ণ, রসাঞ্জন, আল্লাস! গন্ধক প্রত্যেক ১ পল, জিফল। 
ও ভৃঙ্গগাজ রসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহাতে পিপুলমূল, বষ্টিষধু ছোট এলাচি, 
পুনর্ণবা. দেবদারু, আকনাদি, ভূঙ্গরাজ, শটী, বচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন প্রস্তোক্ক চ্র্থ 
%* আনা মিশাইয়। যধুও গ্বতঘারা লৌহপাত্রে লৌহ দগুদ্বারা মর্দন করিক্প! /, আনা 
পরিমাণ বটী করিবে । এই ওবধ উষ্জজলসহ সেব্য। ইহান্বার! রাত্র্যন্ধতা, তিনি, 'অতি্থান্দ 
প্রভৃতি আরোগ্য হয়। 

নেত্ররোগে চ্গহ্র্ক্রা ₹স্থান্বস্তি প্রস্থতিই বিশে হিতকর। জ্ত্যন্তর মোহ- 
প্রশষনার্থ বিবেচনা পুর্র্বক এই সমস্ত ওবধ অথব' দ্বতের ব্যবস্থা! করিবে। জৃষ্টিশক্ষির 
অল্পতায় ঘ্বতই শ্রেষ্ঠ ' অনেক বঙ্গদেশীর় লোক হঠাৎ মৎস্ক ত্যাগ করিয়! চস্ষুযোগাজান্ত 
হয়েন। তীহার। ঘ্বৃত ছুগ্ধ ও মতস্ত উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহার করিলেই পুনঃ দৃষ্টিশক্তি 
লাভ করিয়। থাকেন। শারারিক শক্তির অল্পতাবশতঃ যাহাদের দর্শনেন্দ্িয়ের শক্ষিহাস 

হইবে, তাহার] ষাগুর, কই প্রভৃতি মৎস্য ও জাঙ্গল মাংস সেবন করিবেন। 

আবন্ষিন্কাদিলটী। 

স্বর্ণযাক্ষিক ১ তোলা, পারদ, গন্ধক. অন্র প্রত্যেক ॥* তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক 

।» সিকি, কাকমাচীর রসে ৩ বার ভাবন৷ দ্িয়া২ রতি বটা করিবে । অনন্তর খটীগুলি 

পদ্মপত্রে বেষ্টন পূর্বক ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে । পশ্চাৎ বধাযোগ্য ঙ্ছপানে 

ধ্যবহার করিবে । 

ছিল আসর জা শান উপর আসিল দিল লাস্ট বিএ পাপ আপি ভি পনি ঈদুল পা শপ তি মি নব, 

শি শি লি আর পাত সত 58 রঃ 
পতি বিপিন সপ শি শী সিএসই শি ও 

ঙ 

নেত্র বশ্ডি2। 

শোধিত তুতে ১ তোলা, ক্লাচ! সোহাগা ১ তোলা? সোরা ১ তোলা, অগ্বিদ্বায়! মুষা 

ঘব্যে দ্রবীভূত করিয়! ৮%* আনা কপূর মিশাইবে. পরে শীতল হইলে বষ্ি প্রস্তত কর্িবে। 

ইহ! অল্প মাত্রায় নেত্রে লাগাইলে নেত্রের বেদনা] আস্ত দূরীভূত হয়। , 

কফাধিক বেদনান্বিত নেত্ররোগে ইহা ব্যবহার্ধ্য ; অভিব্যন্দেও ব্যবহৃত হইতে পারে। 

বন্তিষধ্য ভত্েক্রাদ্ক্া, কু্লাল্লিক্তা ও চত্দ্র্রাভডার্তি সর্বশ্রেষ্ঠ । 

গশ্য-_-দ্বতপান, পদদছয় পরিস্কত রাখা, মুগেরযুষ, বব? কুকুট ও কচ্ছপ মাংস, 'ঝন্থুন, 

পটোল, বেগুন, কাকরোল+ করোলা, মোচা, কচি মূলা, ভ্রাক্ষা, সৈন্ধব, ভ্রিফল।, লারীতুপ্ধ, 

রক্তচন্দন, কপ্পূর, ছুদ্ধ, রোহিত মৎন্তের মাথা, পঠার মেটে ইত্যাদি । 

অন্পখ্য-_ ক্রোধ, শেক, শ্রীসংসর্গ, ক্রন্দন, মলমৃত্রাদির বেগধারণ, ক্ষুত্রবস্ত দেখিবার 

জন্য দৃষ্টিবিন্তাস, গান. দকমাজ্জ ন, রৌঞ্জ উপভোগ, ধুলি ও ধৃম উপভোগ, “জয়, মধ; 

তরমুজ, অধিক জল পান. বিরুদ্ধ ভোজন, ব পান, উষ্জ ভব প্রসৃতি । রি 



৩৬৯ ৃঁ ফলিত চিকিৎসাবিধান | 

অঙ্গ ন ম্পিতল্লাতল্লাঙ্জ চিশ্িলজ্লা 
প্রধান ভিবিধ মর্শের মধ্যে মস্তক অন্যতম | শিরঃ অর্থাৎ মন্তকের রুজাই (বেদান।) 

শিরোরোগ | যাহাতে প্রধান মন্থর বিকৃতি ন! হয় তাহা অবশ্ত কর্তব্য। মর্ষস্থানের 

ব্যাধিমাত্রেই কঠিন, কষ্টদায়ক ও পরমায়ু ক্ষয়কর ; সুতরাং প্রধান মর্শশ রক্ষা! করিবার জন্য 

সতত সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য । শিরোরোগমাত্রেই বায়ুপধান। পিতাধিক্য হইলে. মস্তক 

জাল! হয় এবং নাসিক ও কর্ণ দ্বার] ধম নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কফাধিক্যে 

মস্তক ভার বোধ হয় ও অক্ষিগোলক ফুলিয় উঠে। 

কুড় ও এড়ও মুল কাহ্িসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতপ্রধান শিরোবেদন 

আরোগ্য হয়। 

মুচুকুন্দ ফুল কীজিপিষ্ট করিয়া! প্রলেপ দিলেও ফল লাভ *রা যায়। শত ধৌত দ্বতের 

অত্যঞ্গ করিলে দাহাদি নষ্ট হয়- ইহ! পিত্তপ্রধান শিরোরোগে প্রযুক্ত হয় । 

তগরপাদক1. উৎপল, শ্বেতচন্দন. কুড় একত্র পেষণ করিয়া ঘ্বত মিশ্রিত করতঃ 

প্রলেপ দিলে মস্তক বেদনা নিবারিত হয়। শিরোরোগে তৈলই শ্রেষ্ঠ ওষধ। 

লডলিল্ছু ল। 

এবগু মুল, তগরপা ক।, শুল্ফী, জীব স্ী, বাঙ্গা- সৈম্ধ৭. চারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যাৈধু 

স্ঁঠ মিলিত /১ সের, রুষ্ণ তিল তৈল “৪ সর. ছাগ ছৃদ্ধ ..৪ সের. ( গব্যহুপ্ণও ব্যবহৃত 

হয়) ভূঙ্গরাজের স্বরস ১৬ সের। এই তৈলের ৬ বিন্দু প্রত্যেকবারে নাসিক! দ্বারা 

গ্রহণ করিবে (নস্য লইবে )। এই জন্ত এই তৈলের নাম বড়বিন্ু। ইহা! বাত শ্লেশ্স- 

প্রধান শিরোরোগের গুধধ। ইহাতে কেশপতন, অকালপক্কতা ও দণ্ডের শিখিলতা নষ্ট হয় 
অবস্থা বিশেষে এই তৈল মাথায় বা ললাটপ্রান্তে মালিশ কগিতে পারা যায়। 

দশমূলের ক্কাথে %৮* আনা ম্বত ও %* আনা সৈম্ধব চর্ণ প্রক্ষেপ দয়! নাসাপান 

করিলে অর্দাবভেদক, হৃূর্য্যাবর্ত ও অনস্তবাত আরোগ। হয়। 

বাত প্রধান ব! বাতপিক্তপ্রধান শিরেরেগে লিক, মাজাম্প তভন, 

স্মঞ্ধ্যন্ম সাল্লাম তল প্রভৃতি বধ ও আবশ্ঠক হইলে চভুস্ম্ম,, ব্বহতু- 

ক চিক্ভাকমনি।, হ্যোগেভ্্র জগ প্রভৃতি ব্যবহ্ত হইয়। থাকে । 

অনভ্তমূল, নীলে।২পল; কুড় ও যষ্টিমধু কাজি দ্বারা পেষণ করিয়! ঘ্বত তৈল মিশ্রিত 

করতঃ ঈবদুষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে অর্দীবভেদক ও কুর্ধাবর্ত প্রশমিত হয়। 

বদ্দি কৃর্যযাবর্ড বা অর্দাবভেদক বাতপিন্ত প্রধান হয় তবে সশর্কর নারিকেল জলের ধা 
মশর্কর শীতল জলের কিন্বা সশর্কর চুক্ষের নাসাপান হিতকর । 



ফলিত চিকিৎস্সাবিধান।” ৩৬৬ 
সিসি সস্তা শপ তত লি উ. 

এই রোগ (অর্ধাবতেদক ও নুরঘ্যাবর্ত অিদোষজ হইলেও অর্ধীবতেদক প্রারশঃ বাত 
বা বাতগ্লেম্জ এবং- ক্্য্যাবর্ত প্রায়শঃ বাতকফাধিক হয় । ) বাতপ্রধান হইলে বাতব্যাধি 
অধিকারের ল্িম্দ্ু টুল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। শ্লেম্সার প্রাবল্য থাকিলে 
নারিকে ল জল প্রন্ৃতির নস্য হিতকর নহে । 

শিরোরোগের মধ্যে শিরোভিতাপ, অর্ধাবতেদক ও হুর্য্যাবর্ত প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, ক্ষয়জ 
(ধাতুক্ষয় জনিত ) শিরোবোগও সচরাচর দেখা যায়। অনস্তবাত, শঙ্গক ও ক্রিমিজ 
শিরোরোগ প্রায়শঃ দৃষ্ হয় না । বায়ু কুপিত হইবা শ্বয়ং বা! কফসহ মন্তকের অর্ধভাগ 
আক্রমন করিলে তাহাকে অন্ধ লন্ডেচ্ন্ক » আধকপালে কহে। ইহাতে ত্র, রগ, 
নেত্র ও ললাটে অসহা বেদন। গয়। রোগী অন্ধকার ও নিজ্জন ভালবাসে । ক্ষুধার সময় 
অতীত হইলে বা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে প্রায়শঃই এই পীড়া উপস্থিত হয়। বরফ 
প্রয়োগে অনেক সময় এই রোগের উপশম হয়। সাধারণতঃ রাত্রিতে এই বেদনার হাস 
হইয়া থাকে । 

সুর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথার বেদন। আরন্ত হইয়া! বেল। যতই অধিক হইতে থাকে 
বেদনাও ততই বৃদ্ধি হয় আবার সূর্য্য অন্তের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও দুগ্ধ হইয়া! থাকে । এইরূপ 
শিরোরোগকে স্রর্ম্যান্বত্ড কহে। 

বাতঙ্লেক্সাধিক শিরোভিতাপ অর্দাবতেদক ও সৃুর্যযাবর্তে ব্রহ্দ্দস্ণস্মুল তিল 
ও নিয়োক্ত বা পূর্বোক্ত "মহা লক্ীতিলাস্ন লন ব্যবহার করিবে । 

ব্রহদ্দপ্ণহ্মুল তল । 

কটু তৈল /৪. ক্কাথার্থ__দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আদারস 
/৪& সের, নিসিন্দারস /৪ সের, কন্কার্থ_পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতেমূল, শুঁঠ, ক্রিকটু, 

জীরে, কৃষ্তজীরে, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব. যবক্ষারঃ তেউডরী, হরিদ্রা, দ্ারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ 

তোলা, পাকের জল /৮ সের । ইহা অত্যল্গে, নস্তে ও কর্ণ পূরণে প্রষোজ্য। ইহা দ্বারা 

অর্ধাবভেদক. হুর্য্যাবর্ত, ন্লৈক্মিক শিরোভিতাপ ও কর্ণরোগ আরোগ্য হয়। 

শমহাণলঙ্্বীনিলাজ্দ। 

লৌহ, অত্র, বিব, মুত, ব্রিফলা, শোধিত ধুস্ত,রবীজ, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ. সিদ্ধি- 
বীজ প্রত্যেক সমভাগ, গোক্ষুরবীজ ২ ভাগ, পিপুলযূল ১ ভাগ, ধুস্ত,রপত্র রসে ভাবনা- 

দিয়। ২ রতি বটী করিবে । অন্গুপান- আদারস ও মধু । 

হাদুস্পেম্ুল তৈল । 

কটুতৈল ১৬ সের, ক্বাথার্থ__দশমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের; শেষ ১৬ সের, ধুতুরাপজের 

ক্স ১৯৬ সের, গৌঁড়ালেবুর রস ১৬ সের? আদারস ৯৬ সের, কন্কার্থ-_পিপুল, গুলখট। 

৪৬--- 



দ্বারুহুরিত্রী, শুল্ক, পুনর্ণ বা, সজিনাছাল, পিপুল, কটুকী, করঞ্জবীজ, ক্ৃঞ্চজীরে, শ্বেতসর্ষপ, 

বচ, শুঁঠ, পিপুল. চিতেমূল, শটা, দেবদারু বালা, রান্না, হুড়ছড়ে, কটুফল. নিসিন্দা, চই, 
গেরিমাটী, পিপুলমূল, মুলা শু ঠ, যমানী, জীরে. কুড়, বনযযানী, বৃর্ধদীরক বীজ প্রত্যেক 

৮ তোল।। ইহা! শ্লেম্াধিক শিরোরোগের মহৌষধ । ইহা? হূর্যযাবর্তে ও কফসংযুক্ত 

বাতাধিক শিরোরোগে প্রশস্ত । 

লেল্পমল ভল। 

তিল তৈল /& সের. দশযূলের কাথ ১৬ সের. ছুপ্ধ ১৬ সের, দশমূলের কন্ধ “১ সের। 
ইহার নস্তে অকালপলিত. জ্বর ও অরুাচ এবং অভাঙ্গে বাতাধিক হৃর্য্যাবর্ত, অঞ্ধাবভেদক 
ও যাবতীয় শিরোরোগ আরোগ্য হয় । 

ভজ্র তেল । (কুর্যযাবন্তে ) 

কটুতৈল ১৬ সের, জয়পাল, দ্রোণ পুষ্পাঁ. ধুস্ত র) সিনা. 'সাদ্ধ, হুড়ছুড়ে ও আকন্দ 
ইহাদের প্রত্যেকের পত্ররস ১৬ সের. গোড়া লেবুর রস ১৬ সের. আদারস ১৬ সের, 

কন্ধার্থ__হরিদ্রা, দারুহরিপ্রা. মগ্রিষ্ঠা, কটফল, কৃষ্ণজীরে. ভ্রিকটু. পিপুলমূল. অনস্তযূল 
স্টামালতা. বিড়ঙ্গ, বরাস্স।. দেবদারু, বেড়েলী, নিমছাল, মুত, রক্তচন্দন ও পরশুগ্বয়. 

( ইহা! কোদালিয়৷ কুড়লিয়া নামে খ্যাত ) সীজমূল, মূর্বামূল, আপাংমূল মিলিত /১ সের। 
মৃৎপাত্রে তাব্র অশ্নিতে পাক করিবে | হহাতে উদ্থগত গ্লেম্ব, বাতকফাধিক (শিরোরোগ, 

ঈ্লীপদ ও গলগণ্ড আরোগ্য হয়। ইহা বাতগ্লেম্সাধিক শিরোরোগ ও ৃরয্যাবত্তের উৎকষট 
ওধধ। 

সূ্ধ্যাবর্ত বীজ, ( হুড় হুড়ে বীজ ) হুড় হুড়ের পাতার রসে পেষণ করিয়। মাথায় প্রলেপ 
দিলে হ্র্য্যাবর্ড ও অর্ধাবভেদক আরোগ্য হয়। ভূঙ্গরাজের রস ও ছাগছ্ুপ্ধ সমভাগে 
লইয়। স্থ্য্যে উত্তপ্ত করতঃ নম্য গ্রহণ করিলে সৃুর্যযাবর্ড আরোগ্য হয়। 

ল্রহতুন্কিহিক্িম্মী তৈল । 

কটুতৈল /৪ সের, গুড়ছড়ের কাথ /৪ সের. নীল বিন্টশীর কাথ /৪ সের, কালধুতুরার 
কাথ /৪ সের. নিসিন্দার ক্কাথ /৭ সের, কন্ধার্থ_যষ্টিমধু পিপুল, যুতা, গন্ধক, কুড়, ছুরালতা, 
ককাকড়াশূঙ্গী হড়ছড়ে বীজ, ধুভ্ত,রবীজ, রান্া, মৌরী, ঈশলাঙ্গলামূল, বিষ, মৌলফুল, 
( অধবা উভয়ের পরিবর্তে গিমেশাক ) মঞ্রিষ্ঠা, সঙ্ধিনাছাল প্রত্যেক ৪ তোলা । ইহা 
বাতঙ্লেম্বনাশক । ইহাতে হুর্য্যাবর্ত, আর্ধাবতেদক ও অভিভাপ আরোগ্য হয়। এই 
তৈল পৃতিকর্ণ, কর্ণআাব. কর্ণনাদ' কর্ণশোধ, কর্ণকওু, বব ধির্য, মন্তাত্তস্ত ও গলগ্রহ নাশক । 
ইহা কর্ণরোগে সাদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
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হব খনন ভিম্বি-ু৩লা। । 
দস্ণেস্ুল তিল গ্রীবার পশ্চাৎভাগে মালিশ করিবে । অত্যন্ত বাতপ্রধান হইলে 

পূর্বোক্ত বাতব্যাধির তৈল মাথায় ও ঘাড়ে মালিশ করিবে এবং ততৎ বধ সেবন 
করিবে। ল্লহতঙুল্াতছিস্ভান্মনি ও স্নহাস্পিভ্তাষ্ভন্ক ল্রতন বধা- 
যোগ্য অস্পানে প্রয়োগ করিবে । এইরোগে ৪1৫ বৎসর পর প্রায়শঃ রক্ততুবিত 
হয়। রক্ত দুষিত হইলে হনুদ্বয়ের উপরিস্থ শিরাদ্ধয় বিদ্ধ করিয়! রক্ত মোক্ষণ করিবে। 
রক্ত নিংস্থত হইলে তন্স,ছুর্তেই রোগী শাস্তিলাভ করিবে। রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়া ব্যতীত 
এইরূপ অবস্থায় অনস্তবাত প্রশমিত হয় না। দূষিত রুষ্বর্ণ রক্ত নির্গত হইয়। গেলে 
স্ুশীতল জল বা বরফ প্রক্ষিপ্ত করিয়া রক্ত বদ্ধ করিবে। ইহাতে সৃষ্যাবর্তোক্ত দশমূলের 
নাসাপান এবং বাতপিত্তহর ওষধ ও আহারাদি হিতকর । 

হকন্সভ্দ শ্পিন্বোন্বোগা চিল্কি-৩লা £ 
নানাপ্রকারে বীর্ধ্যক্ষয় হেতু বা দেহের ক্ষয় হইতে এই শিরোরোগ উপস্থিত হয়। 

ইহাতে ছাগাদিঘ্বত, অস্বতপ্রাশ ঘ্বৃত, দশমুল ষটপলক দ্বৃত, 
অশ্বগন্ধ! ঘ্বত, গোধূমাছ্ ঘৃত, বৃহৎচন্দনাদি তৈল, ত্রিশতী প্রসারণী তৈল, 
পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল, বিষ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, বিহদ্ধিষ্ এবং 

ঞ্ীগোপাল তৈল,মকরধ্বজ, চক্দ্রোদয় মকরধ্বজ,বৃহদ্ধাত চিন্তামণি)চিস্তামণি 

চতুর্ম্খ ও যোগেন্দ্র রস বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিবে । 

এই সকল উধধ বায়ুনাশক, ক্ষয় নিবারক. রষ্য ও স্ষিগ্ধ শীতল । বৃধ্য. বায়ুনাশক. 

ন্সিপ্ধ ও শীতল উষধ মাত্রেই ক্ষয় শিরোরোগে উপকারী । 

অভিঘাত ও চিস্তাশোকাদি কারণে যে সমস্ত শিরোরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাহদর 

চিকিৎসাও এইরূপ। বিশেষতঃ তাহাতে 'নহানাল্লাম্রপ ও হিন্নসাগন্ 

ত্তিলাছি প্রশস্ত। ঘ্বতাদি প্রয়োগ অপ্রশস্ত। অত্যন্ত বাত প্রবল হইলে 

নিস্ভান্নন্ি চুত্ম্সুখখ+ ভ্রৈলোক্ চিল্ভান্ম্সি প্রস্ৃৃতি ওষধ ব্যবহার 

করা কর্তব্য । 

ভলন্িজ্জ শিক্্োল্োগা চিল্লা 
ইহাতে রক্তের নম্ত অতীব উপকারী । রক্তের গন্ধে ক্রিমি সকল আলোড়িত 

কইয়। মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে আসে। অনন্তর ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ও সজিনাবীজ ছাগ- 



৩৬৪ ফলিত চিকিতসাবিধান। 

দষ্ধে পেষণ করিয়া! তাহার নস্য লইবে। অথবা বিডুঙ্গ ছাগ সুত্রে পেষণ করিয়া তাহার 

নগ্ক লইবে। ইহাতে ক্রিমি পতিত হয়। এই রোগ অত্যান্ত কঠিন ও কষ্টদায়ক । 

অগ্পান্মার্গ তভৈল। 

তিলতৈল /৪ সের, কথ্ধার্২-__আপাংবীজ, ব্রিকটু, হরিদ্রা, হি"চুটী, হিং ও বিড়ঙ্গ 
মিলিত /১ সের, পাকার্থগোমৃত্র ১৬ সের। কেহ ২ পূর্ণমাত্রায় /১ সের তৈল ব্যবহার 
করেন এবং গোমুত্র স্থানে ছাগমৃত্র বাবহার করেন, তাহা সমীচীন । যেহেতু ছাগমৃত্রই 

ক্রিমিবিনাশার্থ শ্রেষ্ঠ । আপাংবীজ অধিক সংগ্রহ কর দুষ্ধর। ইহার নস্যে ক্রিমি 

আরোগ্য হয়। পধ্যাপধ্য-_ক্রিমিরোগবৎ। 

অব্দ স্পঙ্ডাক্ষ চিস্কি-5হলা ? 
এই রোগ অত্যন্ত কঠিন এবং আশু মারাত্মক স্ৃতরাং উৎপন্নমাত্রেই ইহার চিকিৎস! 

আবশ্যক | উহাতে কদাচ স্বেদগ্রয়োগ করিবেনা। সুশীতল জল সেচন এবং ক্ষীবিবৃঙ্গের 

শীতল প্রলেপ ইহাতে হিতকর | শতমূলী, রুষ্ণতিল. যষ্টিমধু. নীলোৎ্পল. দুর্বা ও পুনর্ণবা 
সযতাগে জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্রমশঃ পীড়ার শক্তিহ্রাস হয়। 

ইহাতে প্রলেপাদি দ্বার। চিকিৎসাই আশুফলপ্রদ। অপরাজিতা ফলের রস অথবা 
উহার মূলের রস দ্বার নস্য লইলে শিরোবেদন! আরোগ্য হয়। পুরাতন শিরোরোগে 
সমস্থ দু) ছ্ৃতি উতরষ্ট ফলপ্রদ। 

সনম্সলান্যে ভ্রতি। 

স্বত /৪ সের, কাথার্থ_দশমূল প্রত্যেক ৩ পল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, রান্ন। প্রত্যেক ৩ 

পল, ময়ূর মাংস ৩৯ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । হু্ধ /৪ স্ব, কন্ধার্২--জীবক, 

খংতক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু। মুগানি, মাধাণি প্রত্যেক 

ই তোল! । ইহা বাতপ্রধান শিরোরোগ ও অর্দিত নাশক। ময়ূর মাংসের পরিবর্তে 
কুকুট, হংস বা! শশকের মাংস অবস্থাবিশেষে গ্রহণীয়। তাহাতে যথাক্রমে ম্বুজু-উাদ্য 
ও স্পস্পহ্চাদ্) আকত্ত প্রস্তুত হইবে। 

গশর্াাস্সহ্য । 

যাবতীয় বাতপ্রকোপক ত্রব্, ঝাল, উত্তাপ, "অনিক মৈথুন প্রভৃতি অগপঞ্য। 

লিগ্ধ শীতল আহারীয় দ্রব্য, ছুগ্ধ, স্বত। মাখন, ছানা, ক্ষুদ্র মতম্যের ঝোল, কোষ্ঠগুদ্ধি. 

সুপক্ক পেঁপে, আম, নারিকেল, লিচু, সজিন, পটোল এবং লঘুপাক দ্রব্য পাব । 
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অআঞ্প ওদল্ চি্কি-ুশলা £ 
দোষ দুষিত আর্তব শোণিতের নিঃসরণকেই প্রদর ব! অস্থকদপ কহে। ভোজন দোষ, 

উপবান, অতিরিক্ত মৈথুন, গর্ভপাত প্রস্ৃতি দ্বার! খতু শোশিত দুধিত হইয়। প্রদর জন্মিয়] 
থাকে। ইহা! লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, শুত্র ও পীতভেদে নানাপ্রকার । কোন ২ আর্তব শব- 
ছর্গন্ধি তাহ! অদাধ্য। এই ব্যাধি স্্ীগত। ইহা পুরুষের হইতে পারেন! স্বতরাং ইহাকে 
্রীরোগ বলা যায়। বৃদ্ধি; উপদঃশ প্রভৃতি পুরুষগ ; কিন্তু উপসগিক উপদংশ স্ত্রীলোকেরও 
হইতে পারে। শ্বেতপ্রদর হইলে শুক্রমেহের সহত ভ্রান্তি হইতে পারে কিন্তু উভয় ব্যাধি 
এক জাতীয় বিধায় শুক্রমেহের উষধে উপকার হইয়। থাকে। ভ্রান্তি হইলে বিজ্জলত। 

্বার৷ পরীক্ষা] করিয়৷ সিদ্ধান্ত করা যার । কেহ ২ বলেন স্ত্রীলোকের পৃথক শুক্র না থাকায় 
শুক্রমেহ হইতেই পারে না__উহা! পুরুষনিয়ত ব্যাধি । ইহা সমীচীন নহে । কারণ ভাব 

' প্রকাশ ইহার চুড়ান্ত মীমাংসা! করিয়াছেন । পরন্ধ, শুক্র না থাকিলে স্ত্রীলোক বড়ধাতু 

হইয়া যায়। আর্ত শোণিত ধাতুরীপে গমনীয় নহে, তবে উপধাতু বলিয়া গণ্য হইতে 

পারে। 

যে আর্তব শশকের রক্তের ন্ঠায় লোহিত বর্ণ, যাহা ধৌত করিলে বস্ত্র হইতে উঠিয়া 
যায় তাহাই বিশুদ্ধ আর্তব শোণিত। আভউবের বিসদশহ্গাই প্রদরের লক্ষণ। অধিকাংশ 
স্থলে অতিরিক্ত সন্তোগে প্রদর উৎপন্ন হইয়া থাকে । খড়কালীন বক্তআব ৭৮ দিন ব্যাপী 

হইলে তাহাকেও প্রদদর বলিয়। নির্দেশ করা যার । 

যে সকল স্ত্রীলোকের রীতিমত খতু পরিষ্কার হয় ন! ব! অনেক দিন বন্ধ থাকে তাহা- 

দের শরীরে আগ্রেয় ক্রিয়। প্রকাশ পাইয়া যৃচ্ছ, আক্ষেপ ও অপক্মার রোগ উৎপন্ন হইতে 

পারে। 

রক্তপ্রদরে অধোগত রক্তপিত্তের এবং রঙ্জাতিসারের চিকিৎস1৷ হিতকর। ইহাতে 

অস্ণোক ও লক্ষ শীক্মুল সব্বোৎ,8 | খ্েতপ্রদরে লগ্গণামূল সমধিক উপকারী । 

অশোক প্রদরের ব্যাধি বিপরীত গুঁধধ । বিশেষতঃ ইহা বক্তপ্রদ্দরে হিতকর । | 

অঅস্পো ক জলি । 

অশোকছাল ২ তোলা__ক্ষীরপাক(বাধ অনুসারে পাক করিয়া বাবহার করিবে। ইহা! 

প্রদরনাশক. বিশেষতঃ রক্ত প্রদরে অব্যর্থ । 

দণি্বধ্যাদি কম্মাম্্। যথা -দারুহরিদ্রা, ধাসকছাল, যুতা- চিরতা" বেলশু ঠ, 

রক্তচন্দন ও কুমুদ (সাপ!) যুগ্লাবীতি ইহাদের কাথ করিয়া নিশ্মলপিষ্ট রসাঞনন %* 

আনা ও মধু ॥* তোপ! মিশ্বাইয়া সেবন করিবে । ইহা। কৃষ্ণ, পীত ও নীল প্রদরের উৎকৃষ্ট 

গুধধ। কেহ ২ উক্ত কাথ সহ অন্যান্য ওধধ বাবহার করেন। কাটানটের মূল। সিকি, 



৩৬৬ ফলিত চিকিৎসাবিধান। 

আতপ চাউল ধোয়া জলসহ বাটিয়া এবং & জলে তরল করিয়া ছ'াকিয়! তাহাতে কিঞ্ৎমধু 
বিশাইয়া পান করিলে নানাবিধ প্রদ্র আরোগ্য হয়। ইহা শ্বেত এবং রক্ত প্রদরেই 
বিশেষ উপকারী এবং প্রায়শঃ বধের অন্ুপানার্থ ব্যবহৃত হইয়া] থাকে । 

উক্ত বিধি অন্থুসারে কুশমূল, বেড়েলামুল ও ডুমুরের কল্পন1 করিবে । 

পুজ্যান্ুগ চুপ । 

আকফনাদি, আমের এবং জামের আঠির শশাস, পাথর কুচি, রসাঞ্জন, অস্ষ্ঠা, 

( লক্ণামূল বা দক্ষিণাপথে খ্যাত লত1 বিশেষ, উভয়ের অভাবে আকনাদি গ্রহণ করিবে ) 

যোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুদ্ুম। আতৈষ, মুতা, বেলশু'ঠ. লোধ, দ্বর্ণ গৈরিক, 
ব্রিফলা. মরিচ, শু'ঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন. নাওশোণা, ইন্্রযঘব. অনভ্তমূল, ধাইফুল. য্টিমধু, 

অন্ুনছাল, এই সকল দ্রব্য পৃথ্যা নক্ষত্রে উদ্ধ'ত করিয়া! সুক্ষ চুর্ণ করিবে। মাত্রা %* 

আন] মধু দ্বার মাড়িয়া আতপ চাউল ধোয়া জল সহ সেবন করিবে । ইহা রকপ্রদরের' 

উৎকৃষ্ট গধধ | ইহা] শ্বেত, নীল. পীত প্রদরেও ব্যবহ্থত হয়। এই ওধধ যোনি দোষ ও 

রঙজোদোধ নিবারক | 

উদ ্লাচি চর্শ। 

বক্তোৎপলেয় কন্দ, বক্তকার্পাস মূল, করবীর মুল, লালক্তবা মূল, বকুল মুল, গন্ধ- 

মাত্রা, জীবে ও রক্তচন্ন_- ইহাদের ল্থক্ষ চুর্ণ করিবে) পৃথ্যা্গ চর্ণের মাতায় ও অনুপানে 
ব্যবহার্য ৷ মৃত্র অত্যন্ত রক্তবর্ণ হঈলে এবং যোনি; কোটী ও উদরে বেদনা থাকিলে এই 

উঁষধ প্রযোজ্য 

জঅপ্পশোক্ি ভরত । (রক্ত প্রদরে প্রশণ্ত ) 

ন্বৃত /৪ সের. কাথার্২-অশোকছাল /২ সের, জল ১৬ সের. শেষ /8 সেরু, এরূপ 
জীরের কাথ /৪ সের, আতপচাউল ধোয়া জল /৪ সের, ছাগছুগ্ধ /8 সের, কেশরাজ রস 
/8 সের, কন্কার্২জীবনীয়দশক, পিয়াল সার, বা বীজ, পরুষফল, রসাঞ্জন, যষ্টিযধূ , 

অশোক মূলের ছাল, দ্রাক্ষা, শতমুলী, কাটানটে মুল প্রত্যেক ৪ তোলা. পাকান্তে /১ স্বরে 
চিনি যিশাইবে, (ইদানীং মিশিয়1 রাখা হয় না) মাত্রা ॥ তোলা, ছাগছুগ্ধ সহ সেব্য। 
অতাবে গব্যছুগ্চ সহ। এই খ্বত প্রদরে অতি প্রসিদ্ধ ও ফলপ্রদ | ইহাতে শ্বেত. রক্তাদি 
ষাবতীয় প্রদর এবং কোটাশুলাদি নষ্ট হয়। ইহা রক্ত প্রদরে বিশেষ হিতকর। কেহ 

কেহ এই গ্বত বাধকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়! থাকেন । 



কান টিলরাহিসলাাপি ও ৩৬৭ 
স্পির লঙ্গি আমিরসহ সত পি 

শীতনল্যাশ গ্লাভ। ( শ্বেত ্রদরে প্রশস্ত )* 
স্বত /৪ সের, ছুগ্ধ ১৬ সের, কন্কার্থ__কুমুদফুল- পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, গো, রক্তশালি- 

মল. মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গান্ভা্। ফল, যষ্টিমধু. বেড়েলা মূল. গোরক্ষচাকুলে মূল, 
উৎপল, তালের মাথী. ভূমিকুম্মা্ড, শতমৃলী. শালপাণি, জীবে, ভ্রিফলা, তরযুজবীজ. 
অপৰক কল৷ প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্থ জল /৮ সের। উক্ত নিয়মে সেব্য। ইহা শ্বেত 
প্রদরের উৎকৃষ্ট উধধ। 

শ্রদ ভালা বপতরিনিিস্টন্িন্িটি ১ পাপন পনি ই নিউ বি জব আনি পিপল শিপ টি 

সত শিপ সি সপ উদ সত স্টিল উল গজ পপ 

ব্রণ স্পতানন্ী হজ । 

ত্বত /৪ সের, শতমূলীর রস /& সের, ছুগ্ধ /৮ সের. বন্ধার্থ__জীবনীয়াষ্টক, বাষ্টিঘধূ, 
রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গোক্ষুর. শোধিত আলকুণা বীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে মূল, শাল- 
পাপি, চাকুলে, ভূমিকুম্মাঞ্, শ্যামালতা, অনস্তমূল. চিনি, গাস্ভারীফল প্রত্যেক ৪ পল। 
ইহাতে 'রক্তপ্রদর, দাহ ও মৃত্ররচ্ছ আরোগ্য হয়। যাহাদের খতু অধিককাল স্থায়ী হয় 

বা মাসে ২।৩ বার হয় তাহাদেয় পক্ষে এই ত্বত বিশেষ ফলপ্রদ । 

ম্যপ্রোশ্বীলো বত 

ত্বত..৪ সের. ক্কাথার্থ-_বট. অশ্ব, অঙ্গন, গুলঞ্চ, বাসক. কট্ুকী. পাকুড়, জাষ, 

পিয়াল. নাওশ্োণা, বজ্জডুমুর, যষ্টিমধু. বেড়েলা. বেত. গাবআঠি, রোহীতক, চন্দন, কদমছাল 
প্রত্যেক ২ পল? জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের) শালিধান্টের কাথ /৪ সের, আমলকীর রস 

/4 সের, ককার্থ_যষ্টিমধুং মৌলফুলঃ খর্জর. দারুহরিদ্রা॥ জীবস্তীফল, গাস্তারী ফল. 
কাকোলী, ক্ষার কাকোলী. শ্বেত চন্দন, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন. অনন্তযুল প্রত্যেক ৬ পল যথা- 

বিধি পাক করিবে। মাত্রা্দি পৃব্বব্। ইহা সর্ধবিধ প্রদর নাশক। যদি যোনির 
অত্যন্তরে ক্ষত থাকে বা শ্বেতরক্ত মিশ্রিত আব হয় অথবা ব্যাধি অত্যন্ত পিত্তপ্রবল হয় 

কিম্বা রোগী পিশ্তজরোগগ্রস্ত হয় তাহা হইলে এই ঘ্বতসমধিক উপকারী । 

প্রদর রোগে বটিক। উধধ অপেক্ষা ঘ্বত, অবলেহ ও চূর্ণ উষধ অধিক ফলপ্রদ | যাঁদ 
প্রদরে অতিশয় রক্তস্রাব হয় অথব1 রোগীর উদরাময় থাকে তবে পূর্বোক্ত বউ জ্া্টক 
ব! প্রদ্ল্ান্লি লৌহ প্রয়েগ করিবে। পুচ জাস্ট অতাস্ত রক্তশ্রাব নিবারক | 

প্রল্লালি লেবহ। 

কুটজ ছাল ১২॥ সের. জল ৬৪ সের শেব /৮ সের. ছাকিয়! পুনঃ পাকে চাপাইবে। 

খনীতৃত হইলে বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি. বেল গু ঠ. মতা, ধাইফুল, আতৈব, ত্র ও 

লৌহ প্রত্যেক ৮ তোল! প্রক্ষে্ দির়্া উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।* হইতে ১ তোল!। 

কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া ছাকিয়া ত২সহ উবধ সেব্য। ইহাতে রক্ত শ্বেতাদি নানাবিধ 



৩৬৮ *“স্কালিতাচার্ইঙীবিধান | 

প্রদর আরোগ্য হয়। ইহা বক্তত্রাব নিবারক ও অতিসার নাশক । শ্বেতগ্রদরে ও 

ক্ষতযুক্ত প্রদরে পূর্বোক্ত ল্লহত লঙ্জেম্্ল্র জ্রস্ন ও প্রদ্জাজ্ভন্ক ন্লসন 
ব্যবহার করা যায়। 

এ লন্লাক্ডন্5 হন । 

পারদ, গন্ধক. বঙ্গ. রৌপ্য, ধর্পর, কড়িভন্ম প্রতোক ॥* তোলা, লৌহ ৩ তোলা, দ্বত- 
কুমারীর রসে মর্দন করিয়। (১ দিন ) ২ রতি বটি করিবে । মধু ও আতপ তওুলোদক 

সহ সেব্য। 

ভ্লাকিস্ণার্ষ জন । 
বর্ণ, মুক্তা, অন্ন, সীসক. বঙ্গ, পিন্তল, স্বর্ণমাক্ষিক. রৌপা. হীরক, লৌহ, হরিতাল ও 

(হরিতালের পরিবর্তে হরিলাল সত্ব এবং অভাবে রসমাণক্য ব্যবহার হয়) খর্পর 

প্রত্যেক সমভাগ। কদলীমুল রসে- কাকোলীর কাধে. বাসক রসে, হাদি ফুলের বসে ও 

কপুররের জলে ভাবন। দিয় ১ দিন উত্তমরূপ মাড়িয়া ১ রতি বটি করিবে । অন্রপান-_. 

বেড়েশার কাথ. উষ্ণ দুগ্ধ, অথবা কেশরাকছের রস ও মধু । এই উধধ প্র1তঃকালে সেব্য। 

ইহাতে সর্ববিধ স্ত্রীরোগ নষ্ট হয়। ইহ] বল্য. বৃষ্য ও রসায়ন। ইহার অপর নাম 

বত ভ্11 ইহা ভ্ত্রীরোগে রত্বস্বরূপ । যাহাদের প্রশাব অধিক হয় তাহাদের পক্ষে ইহা 

অমূৃতোপম । মেহ রোগাধিকারের লন কুপন জুন এই অবস্থায় বিশেষ 

উপকারী । কিন্ত রক্তপ্রদরে বা পিত্তপ্রবল অবস্থায় প্রযোজ্য নহে অবস্থাবিশেষে অন্তান্ত 

অন্থপানেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে । সোমরোগাধিকারের স্ব হস্ত বু জ্রুস্থা- 

মল ভরডন পু এই রোগে ব্যবহৃত হহয়া থাকে । 

অসশ্পশোক্াজিষ্ । 

অশোক ছাল ১২ সের. জল ৪ ড্রোণ, শেষ ১ ত্রোণ। পথ ছণাকিয়া নূতন মৃগ্মরপাত্রে 

রাখিবে। পরে উহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়। দিবে । তৎপশ্ঠাৎ তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, 

রুষ্ণজীরে, যুতা? শুঠ. 'দারুহরিদ্রা, সু'দিমূল, ভ্রিকলা, শ্ামের আঠির শখাস, জীরে, 
বাসকমুলের ছাল. রক্ত চন্দন প্রত্যেক - পল প্রক্ষেপ দিবে এবং ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া 
রাখিবে। তদনন্তর ছ'কিয়া ২। তোলা মাঞ্জায় সেবন করিবে । দিবসে ২৩ বার 

সেব্য। ইহা রক্ত প্রদরের উত্রুষ্ট উষধ | 
প্রদরে তৈল ব্যবহার হয় না; তবে আবশ্যক বোধ করিলে প্রিয়ঙ্গ দি তৈল ও 

হুধাকর তৈল ব্যবহার করিবে । 

প্রিন্মজ্জণীচি তত । 

তৈল /8 সের, পাকার্থ-_দধিরমাত. দারু হরিদ্রার ক্কাথ. ছাগছুদ্ধ প্রত্যেক /৪ সের। 

কন্ার-প্রিয়স্্, মুদির মুল, যষ্টিমধু: ভ্রিফলা চন্দনঘয়, কাকোলীঘয়, পিপুলছ্বয়, রসাঞ্জন, 



কালত-া্লযাখঘা্শা--প- বি 
৯ পা সি পটল অন পিল ছল জা শা 

মঞ্জিষ্ঠা, শুলফা, ধুনা, সৈম্ধব, মুতা, মেচরস, অনন্তমূল' কাকমাচী, বেলশু, বাল। মিলিত 
/৯ সের। শেবে গন্বব্রব্যদ্ধার গন্ধপক করিবে। ইহার অভ্যঙ্গে প্রদর, যোনিব্যাপদ্, 
অতীসার ও গ্রহণী নষ্ট হয়। ইহা-_গর্ভ সংস্থাপক। 

স্ুশ্বাকল্র তিল । 

তৈল /৪ সের, বেড়েলা, কেশরাজ. দূর্বধা, ধাওয়া. পাঁলিধ! ও পন্ম, ইহাঁদের যথা- 
সম্ভব কাথে ও স্বরসে, দধির মাত, তও্ডল জল, লাক্ষার জল ও কাজি প্রত্যেক ./৪ সের, 
কন্ধার্থ_ আমলকী, ধনে. মৃত. কাকোলীদ্বয়. জীবকদয়, স'দিমূল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, 
শিলাজতু, রসাঞ্জন, মুরামাংসী. ছুরালভা মিলিত ১ সের । শেষে গন্ধপাক করিবে। ইহা 
স্ত্রীরোগ নাশক, কায়জনক, বলা, বৃষ্য, রসায়ন ও আম়ুষ্য । 

জ্লালজপ্তি। 

হিরাকস্ভন্ম, সোহাগ। খই ও ধুস্তর সারাংশ প্রতোক ১ ভাগ, আমের আঠির 
শাস্ চূর্ণ ৪ ভাগ. ঘ্বতদ্বারা মর্দন করিয়া স্কুল সুল্পাগ্র কোমল বর্তি করিবে। ইহা 
সগ্ধ ২ প্রস্তত করিয়া ( ৬ রতি মাত্রায়) যোনিতে প্রবেশ করাইয়। দিবে । ইহাতে 

সন্বর রক্তত্রাবাদি দূরীভূত হয়। জরামুশ্ল ও ঘোনিব্যাপদেও ইহ' প্রযুক্ত হইতে পারে। 
স্খ্যাপখ্য ।-_ক্ষতন্ত, পুষ্টিকর ও লনুপাক দ্রব্য পশ্য। অয্মদ্রব, ক্রেদিপ্রব্য 

আগ্রেন্র দ্রব্য, উত্তাপ, জাগরণ. গুরুপাক দ্রব্য ইত্যাদি অপথ্য। 

ভব ₹্যান্নিজযাস্পিদকি, টিন্ছি-শলা || 

যোনি ব্যাপদ ২০ প্রকার। তন্মধ্যে উদ্াবর্তী- বন্ধ), পুত্রপ্রী ও শ্লেক্সলা এই চারিটা 

সচরাচর দৃষ্ট হয়। যোনিব্যাপদ্ মাত্রেই বাতপ্রধান স্থৃতরাং বাতনাশক ক্রিয়া! উপকারী । 

শু ্ গন্বত্ভ। ভিন্কি- লা £ 

ইহা অত্যন্ত বাতপ্রধান এবং ইহাতে তালরূপ আর্তব শোণিত নির্গত হয় না'। 

আর্ডব নিঃসরণার্থ জবাফুল কাজ্জিতে বাঁটিয়া এবং কাজিতে 'গুলিয়া ছ কিয়া পান করিতে 

দিবে। ইহা বাত নাশক ও আর্তবআাবক । লতা ফটুকীর কোমল পাঁতা স্বতে তাজিয়া 

খাইলে উপকার হয়। 

এ ১ ল৯তএসও পরই আআ খা ৯০০০০ ০৫ 

শস্প হল সপ ও লা শী শি শপ ভা রসি পি সি চি এছ এটি কে 

ল্রজ্ঃ প্রলক্ভিনী বটী। 

সোহাগার খই, শৌধিত হিং, হীর্ুকস্ ও মৃসব্বর প্রত্যেক সমভাঁগ, দ্বতক্নুমারীর রসে 

মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে । শ্াতাঙ্জল সহ সেব্য। ইহ আর্তব আাবক ও কোটীশুলাদি 

নাশক । নি 



লতা সক জু ও আস্ত 

ঃ , সির ছু রি 

॥ * ৭0৬7৩ 'স্এ্াবিধান । ৩৭ - 
চে সা সপ খা সিকি জন এজ জগ 

রসসিপুর ৬ বত্ক্ষার একত্র সমভাগে মর্দদন করিয়া রঃ আনা মাত্রায় কাজিসহ 
সেবন করিলে উৎকষ্টু ফল লাভ হয়। 

শুলস্কল্যাশ ভু তি। 

গ্বত /8 সের, শতমুলীর রস /৮ সের, হুপ্ধ /৮ সের, কন্কার্থ- _মঞ্রিষ্ঠা, যষ্টিষধুং কুড়, 
ব্রিফলা, চিনি: বেড়েলামূল, মেদ, ক্ষীরবিদারী, ক্ষীরকাকোলী, অপ্ধগন্ধাযূল, বন- 

যমানী, হরিষ্রাদ্বয়) হিং, কটুকী, রক্তে! পল. কুমুদ. দ্রাক্ষা, কাকলা।ক্ষসীর কাকলা। চন্দন ঘয়ঃ 
লক্ষণামূল প্রত্যেক ২ তোল1। এই দ্বতে এক বর্ণ ঘে গাভীর বৎস মরে নাই সেই গাভীর 
ছুক্ধোৎপ্ন স্বত গ্রাহা। কেহ অভাব বশতঃ লক্ষ্মণ।মূল গ্রহণ করেন ন1 এবং সাধারণ ত্বৃত 

হারা ওষধ প্রস্তুত করেন। বস্ততঃ__উল্লিখিত প্রকারে ঘ্বত এবং লক্ষণামূল গ্রহণ ন। করিলে 

অভীষ্টরূপ ফল হইবার সম্ভাবন1 নাই । এই দ্বত বন টের আগুনে পাক করা ব্যবস্েয় । 

ইহাতে যোনিদোষ, রজোদেোঁষ এবং গর্ভদোধ নিরাকৃত হয় । প্রারশঃ এই দ্বত মৃত্বৎসা দোব 
নিবারণার্থ প্রযুক্ত হইরা থাকে । ইহা গডজনক। 
_. পুত্রন্গীতে এই সক্ুলকলন্নাণ গ্বান্ড এবং কুণাল কঞ্লভ্রুন্ন ঘ্ত্ত 

ব্যবহৃত হত্ন। ঘ্বতই বোনিব্য।পদের প্রধান ওধধ। যে সকল ওঁষধ উদ্দাবর্ভাতে লিখিত 

হইয়াছে বন্ধ্যাতেও তথ্জ সমুদায় প্রয়োগ করিবে । 
শরেম্সলা যোনিতে নিয্বোক্ত প্রক্রিক্লা অতীব উপকারী | থা" ূ 

রেশম নির্মিত অতি সুক্ষ বস্ত্র খণ্ড [বাহিত মত্স্ভতের পিভুদ্ধর। ২১ বার ভাবিত 

করিবে । পশ্চাঁৎ উহ বনিখৎ করির] যোনিতে: প্রবেশ করাইর। রাখিবে। 

গান্ড লে শুজ্থ । 

অশ্বগন্ধামূল ২ তোলা, গল /১ সের, দুগ্ধ / পোয়া, শেষ ৮ গোয়া, প্রক্ষেপার্থ__ 

ঘ্বত ১ তোলা, প্রাতঃকালে সেব্য। 

ব্বুহন্বাকল শ্পনজ্তস্ম কম তু তু | 

ঘ্বত /৮ সের. ক্বাথার্ঁ ছাগ মাংস ৬| সের. দশমুল /৬1 সের, জল ১৯০০ সের, শেষ 

/২৫ সের, ছুদ্ধ /৮ সের; শতমূলী রস /৮ সের, কন্কার্থ-_কুড়, শী. মেদাদ্য়ঃ জীবকদ্বয়, 

প্রিয়ন্ু, ত্রিফলা, ত্রিজাতক, শতমুলী, গান্তারীকণ, যষ্টিমধু, ক্ষীর কাকলা', যুতা, পদ্ষ, 

জীবস্তী, রক্তচন্দন, কাকলা, শ্রামালত।. অনন্তমূল, শ্বেত বেড়েলামূল, শরপুঙ্খুল, কুম্সাড, 

ভূমিকুম্মাগ- মঞ্জিষ্ঠা, শালপাণি, চাকুলে, নাগেশ্র. দেবদারু, হরিদ্রা, রেগুক, লতাফট্কীমূল, 

চোরকাকচী, নীপযূল, বচ, অগুরু, দারুচিনি, অগুরু, কুপ্পুম প্রত্যেক ২ তোলা, মৃগনপাত্রে 

বা তাত্্রপাত্রে পাক করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে, তাহাতে পারদ. গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক 

২ তোলা এবং মধু /২ সের মিশাইবে। (মধু মিশ্রিত করিয়া! রাখা ব্যবহণর নাই) 
তৎপর মৃখয়, কাচ বা প্রস্তর পাত্রে স্থাপন করিবে। মাঞ্ঞা ১ তোলা। ছাগছুপ্ধ অতাবে--গব্য 



ফলিত চিিইসীবিবীনাশ” ৩৯ 
আস আপি রও পা ও পাপ িস্িাজ এ সত পি পি ৮ সস এ সি 

পর এ লাশ পপি পি উদ উল উজ 

ছুপ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে বন্্যাদোষ, রজে।দোষ ও শক্রদোষ নষ্ট হং হয়। ইহা খতুকারক 
ও গর্ভ সংস্থাপক | 

বাধক শামে যে করেক প্রকার রোগ আছে উহা যোনিব্যাপদের মধ্যে গণনীয় । 
স্থতরাং যৌবনে যথাযণ রূপে পুরুষ মংসর্গ না হইণে প্রায়শঃ বাধকের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। 
উহাতে যোনিব্যাপদের উবধ সকল ধ্যবত হইতে পারে । বাধকের মধ্যে অন্কুর, রক্তমাত্রী 
ও যতী প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। 

সআসহুতল ছনল্শী। যথা 

অঙ্কুর নামক বাধকে-উদ্বেগ, দেহের গুরুত।, অধিক রক্তআব ও ন।ভির অধো- 
দেশে বেদনা হয়। ইহাতে কখন২ ৩1৪ মাস খতু বন্ধ থাকে এবং হস্ত পাঁদ্দে দাহ 
উপস্থিত হয় এবং রোগিনী কুশাঙ্গী হইতে থাকে ! 

আষ্ঠী লম্ষ শ। যথা 

ব্ঠীবাধকে_ নেত্রে হস্তে এবং যোনিতে জালা হয় ও লাল! সংযুক্ত রজঃআব হয় ; 
কখন২ মাসের মধ্যে ২ বার খহু হয়। ইহাতে যোনি মলিন ও রক্তবর্ণ হয়। লশু- 
ক্বাঁড্রী বাধকে__কটাতে. নাতির নিয়ে, পার্খে ও স্তনে বেদনা হয়.কখন২ এক ব! ছইমাস 
ব্যাপিয়। ক্রমিক রজঃনিঃনরণ হই) থাকে-_ ইহা সস্তবনোত্পত্তিবাধক। 

ভ্ষলন্কুন্মালন্ক লম্ষষ শ। যথা-ইহাতে স্ত্রার দেহ শুক ও রক্তণুন্য হয়। 

যদিও ইহাতে গর্োৎপন্তি হয় কিন্তু এুল উপস্থিত হইয়া তাহার পতন হয়। কখনং 
ইহাতে বহুকাল ব্যাপিয়া খতু হয় কিন্তু অল্প পরিমাণে আাব হইয়া থাকে । এই অবস্থায় 
রুশাঙ্গী রোগিনী স্থুলাঙ্গী, গুরুস্তনী ও অল্পরক্ত! হয়। 

হ্গ স্বাঞ্ক্ ভিম্বি-ু১লা। & 
ওলট কম্বলের মূল ।* মিকি ও মরিচ /* আনা একত্র বাটিরা শীতল জল সহ 

সেবন করিলে বাধক আরোগ্য হইগা গভোত্পত্তি হর । ওলট কম্বল বাঁধকের উতৎ্কৃণ্থ 
ওষধ। 5 

রূসাঞ্জন, বিটলবণ ও রক্তচিতেমূল প্রত্যেক চর্ণ সমভাগ। মাত্রা /০--%* আনা, 
শীতল জল সহ সেব্য। ইহাতে বাধক আগোগ্য হয়। 

ভঞ্াক্ষাল্র»় ওলটকম্বল ও মরিচ সহ ন্বহতনললাভ ।চম্ভান্নন্সি 

ধাধকে ফলপ্রদ। কুল কলা শক অঅ. ভু? অপ্পশোক্ বু ও মুন্না 

বব ভ্ভন্ম আত অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

বেদনা সমগ্নে সিদ্ধ তুলেদক ৯তোল।. চিনি ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, কাটা 

নটের বস ১ তোলা, কী1 হরিদ্রারস ১ তোল। একত্র পান করিবে । ইহাতে বাধক 

আরোগ্য হয়। 



৩৭২ ফালত চাঁকৎসাবিধান । 
এনএ রানি, ৩০০..৩ ৬ ০০৬১৪ ৬ ০ ৮ ৯০ 

ভ্রিষ্ণলাছ্মত |. 

দ্বত /8 সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কন্কার্থ__ত্রিফল।. তেউড়ী, শু'ঠ, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা, ভূমি- 

কুম্মাগু, হুরিদ্রাদ্ধয়, রান্না, মেদ, শতমুলী মিলিত /১ সের । ইহাতে যোঁনিরোগ ও বাধক 

আরোগ্া হয়। 

জ্বীল্রব্লাছি ম্লোদককি। 
জীরে, কৃষ্ণজীরে, পিপুল, গ্ামালত, অনন্তমূল. হরিদ্রা্য়, বাঁসক, সৈন্ধবঃ হরীতকী, 

যবক্ষার, যমানী প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ- সমস্ত চুর্ণ কিঞ্চিৎ গব্য ঘ্বতে তাজিয়া দ্বিগুণ চিনিতে 

যথাবিধি মে!দক পাক করিবে । মাত্রা তোল! উষ্ণ ছুপ্ধসহ সেব্য 

ভ্নীন্োী ছিল্কি5 জলা । 
১ মাসে গর্ভ বেদনা হইলে__শ্বেত চন্দন, শুল ফা; চিনি ও মল্লিকাফুল একত্র সমভাগে 

চাউলধোয়া জলদ্বার] বাটিয়া ॥* তোল? মাত্রায় দুগ্ধে গুলিয়৷ পান করিলে বেদনার শাস্তি 

হয়। 
২য় মাসে বেদনা হইলে পদ্ম, পাণিফল ও কেশুর-_-তগুল জলদ্বার। বাটিয়া ॥* তোল! 

তওুল জলসহ পান করাইবে । তাহাতে শ্ল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হইবে। 

৩য় মাসে কাকলা. ক্ষীর ক!কল , আমলকী একঝ্ পেষণ করিয়া গরম জলসহ পান 

করাইবে অথব] পদ্ম, নীলোৎপল ও শাল,ক চিনির জলসহ পেষণ করতঃ ছুগ্ধে আলোড়ন 
করিয়! সেবন করাইবে । ইহাতে গরভল নিবৃত্ত হইয়। গর্ভ স্থির হইবে । 

শর্থ মাসে উৎপল. শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর অথব1! গোক্ষুর, বৃহতী, বালা, 

নীলোৎপল হুপ্ধনহ পেষণ করিয়া! দ্্ধদহ পান করিবে । 

৫ম মাসে নীলোৎপল ও ন্দীর কাকল] ছৃদ্ধে পেষণ করিয়। ছুগ্ধ, ঘ্ধত ও মধুর সহিত 

পান করিবে। 

ষ্ঠ মাসে টাঁবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্থ, চন্দন 'ও উৎপল ভুগ্ধে পেষণ করিয় হুগ্ধসহ পান 

করিবে । 
৭ম মাসে শতমূলী ও পদ্ম যুল ছুক্ধে পেষণ করিয়া ছুগ্ধসহ পান করিবে । 
»ম মাসে ধনে তুল জলে নিম্মল পেধণ কপ্রিয়। তুণ জলসহ পান করিবে। 

৯ম মাসে কাকল। ও এরগুমুল শাতল জলে পেষণ করিরা াতল জলসহ পান করিবে ॥ 

অথব। পলাশ বাজ, ক।কলা ও বঝাটামূল কাজিতে পেষণ করিয়। কাজিসহু সেবন করিবে। 

এরওমুল সামান্য বিরেচক । টি 

১*ম মাসে নীলোৎপল, মষ্টিমধুঃ মুগ ও চিনি জলঘ্বারা পেষণ করিয়া ছ্ধসহ পান 

করিবে। 



কলিত হি রি ৩)৭ 5) 

কেশুর, পাণিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মুগাঁনি, ষ্টিমধূ_ৃগ্ধ ও চিনিসহ" সেবন 
করিলে গর্ভতাব পীড়িত রমণীর রোগ শান্তি হয় এবং শরীর পুষ্ট হয়। 

বায়ুকর্তৃক গভ শুষ্ক হইলে বা৷ গর্ভিণী রুশাঙ্গী হইলে অথব। বালক শুষ্ক হইতে 
থাকিলে যষ্টিমধু ও গ্াস্তারীফল দ্বার! ছৃপ্ধ পাক করিয়! চিনিসহ পান করাইবে। ইহা 
পুষ্টিকর। প্রসবান্তে অধিক রক্তক্রাব হইলে আতপ চাউল ধোয়! জল বা! দুর্বার রসসহ 
দবন্বলুপ্রভ্য ব্যবহার করিবে । 

যষ্টিমধুঃ রক্তচন্দন, বেনামুল, অনন্তমূল, পন্মকাষ্ঠ, তেজপাত-_ ইহাদের কাথ চিনি ও 
মধুসহ পান করিলে অথব1 এরগুযুল, গুলঞ্চ, মপ্রিষ্ঠা, রক্তচন্দন. দেবদারু ইহাদের কাথ 
পান করিলে গর্ভিণীর জর আবোগ্য হয়। 

আমছাল ও জামছালের কাথে খইচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর অতিসার 
গ্রহণী নষ্ট হয়। পাটপাতা. সৈন্ধব. জীরে, ধনে, যুতা, শুল ক') হরীতকী- যমানী ইহাদের 

চুণ”/ আনা মাত্রায় শীভল জলসহ সেবন করিলে গডিণীর উদরা ময় প্রশমিত হয়। 

| গশুস্সিম্ুঅললভীলরঙন । (বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি ) 

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণণ লৌহ. ব্জতমাক্ষিক (অভাবে রৌপ্য, কেহ ২ রজত এবং 

স্বণমাক্ষিক দেন ) হরিতাল. বঙ্গ, অন্র. ব্রাহ্মী, বাসক. ভূঙ্গরাজ,. ক্ষেতুপপপটী ও দশমূলের 

যথাসম্ভব স্বরসে ও ক্কাথে তাবন। দিয়। ৯ রতি বা কর্িবে। ইহাতে গর্ভিণীর জ্রাদি 

আরোগ্য হয়। 

গ5ল্িলিলাস্পতৈল। 

তৈল /৪ সের, কন্ধার্থ__ভূমিকুক্মাণ্ড. দাড়িমছাল, তেন্গপাত. কীচা হরিদ্রা, ব্রিফলাঃ 

পাণিফলপত্র, জাতিফুল, শতমুলী, নীলো্পল. পদ্মফুল মিলিত /৯ (সের. জল ১৬ সের। 

ইহ] রক্তত্ব ও গঙশুল নিবারন্ এবং গভ সংস্কাপক। 

গর্ভাবস্থায় হরিতাল এবং তাম। ব্যবহার কর! যায়; কিন্তু উহা উৎকৃণ্ঠরূপ শোধিত 

হওয়। আবশ্তক, অন্যথায় গভ পাত হইবার সম্ভবনা । 

বিষ, রক্ত চিতেমূল, কুঁচিল। এবং অনান্য উগ্র আগ্নেয় ওবধ গভাবস্থায় প্রযোজ্য নহে। 

গর্ভিণীর রৎ, প্লীহা, শোথ, অতীসার প্রন্থতিতে তন্তৎ অধিকারের মৃুবীর্ধ্য ওষধ 

প্রয়োগ কৰিবে। 

অন্দর স্ফুভ্িন্কা। চিম্ষি-সনা | 
নুত প্রসবাস্তে এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়! ইহাকে সুতিকারোগ বলে। অঙ্গমর্দা, 

জ্বর, কম্প, পিপাসখ গুরুগা ত্রতা, শোথ- এল ও অভিসার এই রোগ সমহিকে হৃতিক। 

বলে। জ্বর, শোথ ও অতিসার এই রোগের প্রধান লক্ষণ'_-অর ও অতিসার, ইহাদের 
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৩৭৪ সপ ৯, খবৃশ্তং ও চাক্চছপা বির্ানি। 

অন্ততর.না থাকিলে হৃতিক! বলিয়া! গণন! করা হয় না। সন্তান যে পধ্য্ত স্তন্তপায়ী 
থাকে তাবৎকাল হৃতিক বলিয়। নির্দেশ করা হয় । সন্তান মরিয়! গেলে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত 
হৃতিক! নির্দেশ্ত । কেহ ২ বলেন খতু হইলে সুতিক1 দোষ নষ্ট হয়, কিন্তু তাহা! কোন 
প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিত হয় নাই। "এই মত পোধণার্থ কেহ ২ ধন্বস্তরির দোহাই দিয়া 
১চী শ্লোক উদাহরণ ম্বরূপ উদ্ধত করেন বস্তুতঃ উহা ধ্বস্তরির নহে। তবে খতু হইলে রোগ 
অনায়াসসাধ্য হয় তাহ] অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য এবং তাহার অনেক কারণণনির্দেশ কর যাইতে 
পারে। 

স্তিকারোগে বাতনাশক ক্রিয়া সর্বথা আচরণীয়। ইহাতে দশমূল ও বিণ্টী 
সাতিশয় উপকারী । 

স্ুৃত্িহ্তীদশ্পেম্ুল হকুআ্াস্ত্র। বথা--শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল, নীলবিপ্টশী, 
গুলঞ্চ, শু ঠ. গন্ধভাছুলে ও মুতা। ইহাতে জ্বর ও দাহযুক্ হৃতিক আরোগ্য হয় । 

»হচ্রজাটছি। যথা ঝিপ্টশমূল, ঘুতা। গুলঞ্চ, গন্ধভাছলে, শু'ঠ ও বালা। 

ইহাতে জর ও শুলাদি সত্বর আরোগা হয়। 
কেবল বিণ্টীর কাথ পানেও স্থতিক। আরোগ্য হয় । 
ঘ্শমূলের কাথে ঘ্ৃত প্রক্ষেপ দিয়। পান করিলে স্থতিক। আরোগ্য হয়। জরাবস্থায় 

দ্বৃত প্রক্ষেপ দেওয়া] কণুব্য নহে। 

হ্রীন্েেলাছি কুম্মান্। (প্রবল অতিসার যুক্তে )। 

বালা, সৌদাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্; ঘুতা, বেণামূল, ছুরালভ, ক্ষেত্র- 

পর্পটী ও আটতৈষ : ইহাতে নানাবিধ অতিসার, রক্তআব ও জর আরোগ্য হয়। 

চক্রদত্তে যে অস্মকতাাদি কম্মাক্স আছে উহাই গ্র্ীন্তরে জ্রৃত্িন্কীদস্পি- 
স্ভুভন নামে অভিহিত হইয়াছে । সুতরাং উপরের স্থতিকাদশমূল ও অমৃতাদি কথায় 

অভিন্ন । কেহ২ এই ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দেন। 

বাতপ্রধান অবস্থায় লভ্ই্কীডন্ বিশেষ উপকারী । 

জুতা । (অজীর্ণ ও আক্মানাদিতে )। 

কাজি /১ সের, পিপুল, পিপুলমূল, চই, শু'ঠ, যমানী. জীরে, কষ্চজীরে, হরিদ্রাঘয়, 
বিটলবণ ও সচললবণ মিলিত ৬ তোলা. জল /৪ সের. শেষ /১ সের । ইহ] পানে আম- 

বাত ও অজীণ্ণ আরোগ্য হয়। অতিসারের প্রবল অবস্থায় বা অধিক জ্বর থাকিলে ইহা! 
প্রযোজ্য নহে। 

সর্থতিজীলন্ গুড় (অতিসার নিবারণার্থ )। 

শুড় ১২॥ সের, ঘৃত / সের, ছুপ্ধ /৮ সের, আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ_-জীরে) হবুষা, 

ধনে, শুল ফাঁ- কুলশু'ঠ, যমানী, কালসর্ষপ, বংশপাত্রী, ( বাশপাত। ঘাস ) কালকান্ুন্দে মূলের 



এ 052 ্ 
কী তন্বী পাধপহাপগা ৩৭৫ 

ছাল, পিপুল, পিপুলমূল, বনধমানী, রাইসর্ষপ, চিতেমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, কেন্ুর, শু, [ও 
কুড় ও জীরে প্রত্যেক ৩২ তোল1। জর থাকিলে ইহ! প্রযোজ্য নহে। 

প্রসাজলীত্নেহ। 
গন্ধতাছুলে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চিনি /৩॥ সের, আসব্রপাকে 

প্রক্ষেপার্থ__ইন্দ্রযব, ধনে, মুতা, বেণপামুল, বেলশু'ঠ. মোচরস. পিপুল, মরিচ, বেড়েল।, 
আটৈব, জটামাংসী. বালা, ঢরালতা প্রত্যেক চুর্ণ ৮ তোলা। ইহাতে স্ৃতিক। এবং 

সংগ্রহ গ্রহণী আরোগ্য হয়। আমবাত, শোথ ও আমসংস্থষ্ট সুতিকায় ইহা সমধিক 
উপকারী । 

জআীলব্াছি স্লোদিকি। 
_.. জীরে ৮ পল, শু'ঠ ৩ পল, ধনে ৩ পল, শুল কা. যমানী, কৃষ্খজীরে প্রত্যেক ১ পল, 

হুগ্ধ /৮ সের. চিনি ৬। সের, দ্বৃত ৮ পল. আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ_ত্রিকটু, দারুচিনি, 

এলাচি. তেজপাত, বিড়ক্গ. চই. চিতেষুল, মুত, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা সুতিকার 

অতিসার প্রশমনার্থ প্রযোজ্য । 
পূর্বোক্ত ল্রহত্ ভীল্হ্াদি নদে দশে স্তিকায় ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। 

ত্পিভ্ডাপা শুভী। 

কেশুর, পাণিফল, পন্মবীঞ্জ, মুতা, জীরে, কৃষ্ণদীরে, জায়ফল, জেত্রী, লবঙ্গ; শৈলজ, 

নাগকেশর, তেজপাত, দারুচিনি, শটী, ধাইফুল. এলচি, শুল.ফা; ধনে, পিপুল, গজপিপুল, 

মরিচ, শতমূলী প্রত্যেক ৪ তোলা, শু'ঠচুর্ণ ৮ পল, মিশ্রিচুণ ৩) পল. ঘ্বত ৮ পল, ছুগ্ধ/৮ 

সের, যথারীতি পাক করিবে । মাত্রী 1০1০ তোল! | হুপ্ধসহ সেব্য। ছাগছুপ্ধ হইলে 

ভাল হয়। ইহা অগ্রিদীপক এবং অভিসার ও গ্রহণীনাশক। রোগিনীর যদি অগ্রিমান্দ্য 

থাকে এবং শরীর আমরসাঞ্চিত হয় অথচ পেট বা মাথা গরম না থাকে তবে এই ওধধ 

সমধিক ফলপ্রদদ । 
লহ আ্রতিিক্াি লন । 

সোহাগ", পারদ গন্ধক. শ্বণ, রৌপ্য, জারফল, জৈত্রী, লব্গঃ এলাচি, ধাইফুল, 

কুটজছাল, ইন্দ্রধব, আকনাদি. কাকড়াশৃ্গী, সুঁঠ, বন্যমানী প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধতাছলে 

রসে মদ্দিন করিয়া! ৪ কুতি বটী করিবে । প্রাতঃকালে গন্ধতাছুলে রস সহ সেব্য। ইহা 

অতিসার এবং জরযুক্ত স্থতিকায় প্রযোজ্য । ইহাতে জীর্ণজর, শোখ. গ্রহণী, প্লীহা এবং 

কাস আরোগ্য হয়। 

শমহাজ্কত্তিকাললভন ভ্ জ্ন। 

পারদ, গন্ধক. ্বণমাক্ষিক, অন্র, কপূর, স্বণ? হরিতাল, রৌশ্য, অহিফেন, জায়ফল, 

জৈত্রী প্রত্যেক সমভাগ | মৃতাঁ, বেড়েল! ও শিমুলমূলের স্বরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী 
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করিবে.। এই ্ ধ যখাযোগা শহুপানে বাবহার্্য ূ ইহাতে প্রবল অতিপারযুক্ত হতিকা 

আরোগ্য হয়। এই ওষধ জল ও লবণ বন্ধ করিয়] ব্যবহার করাইলে শোথ প্রশমিত হয় 
এবং বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা! গ্রহণী ও জরনাশক। 

্বর্ণাজ্নত্ল হল । 

স্ব প্রবাল, লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ. কর্পূর, কন্ত,রী, অহিফেন, জাতিফল, লবঙ্গ প্রত্যেক 
১ তোলা, রসসিন্দুর ৮ তোলা, দ্বতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে । ইহাতে 
স্থতিকা, গভিণী অর ও অতিসার আরোগ্য হয় । 

ব্লহত আ্রৃতিন্কীহিন্নোদ্ জ্রহন। (ব্যাধি বিপরীত ) 

পারদ, গন্ধক. সোহাগা. জায়ফল, জৈত্রী. হরীতকী, অত্র, শ্বণমাক্ষিক প্রত্যেক 

॥* তোলা, রৌপ্য সর্ব তুলা । স্বণ্ণ-।* সিকি । বন সর্ধপপত্র রসে মর্দন করিয়া ২ রতি 
বটী করিবে । অন্ধুপান__মধুং নীলবিন্টীর রস ইত্যাদি। ইহা সর্ধবিধ কুতিকানাশক। 

ল্রহশু লম্নশ্শাদ্দ,ল। (প্রসিদ্ধ) 

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ. -অস্টিক্বাতুল্প প্রত্োক ১ ভাগ, (স্বণ রৌপ্য. তার, 
কাংস্ত, পিত্তল. সীসক, বঙ্গ ও লৌহ এই ৮ টাকে অশ্ব তু লে) ব্রা্মী, জয়ন্তী 
নিসিন্দা, যষ্টিষধু, শ্বেতপুনণ'বা. নাগুক!, অপরাজিতা. আকন্দ. কৃষ্ণধুস্তর, ছুরালভা বাক, 
ও কাকযাচীর যথাসম্ভব স্বরসে বা কাণে ভাবনা দির! ২ রতি বটি করিবে। মধু বা ষথা- 
যোগ্য অনুপানে ব্যবহার্য । ওধষধ ব্যবহার কালে উষ্ণজল ব্যবহার করা কর্তব্য । উষঃ 

জলানুপানেও এই উঁধধ ব্যবন্গত হইতে পান্পে। ইহা সর্দপ্রকার ফৃতিকার মহৌষধ । 

চরম অবস্থার 'একমাত্র ইহাই অবলম্বন । 
কুতিকার শিরোরোগ থাকিলে শ্ুতিক৷ দশমুলের কাথ 'ও কক্ষদ্বার।৷ তৈল পাক 

করিয়া মাথার মালিশ করিবে । ইহাকে স্তুতিন্কানস্শলুগল তল কহে। 
শনহানলাতৈল হ্ুতিকার উতৎকুষ্ট গধধ। লিলক্দুগত্ৈল+ সাল্লাম 

তল” ্বান্মুস্ছান্সা স্ুুলেত্দ্র তৈল ও ভ্রিপআীপ্রসালণী তল 
অবস্থান্থসারে মাথায় মালিশ করিবে । 

জবন্সেম্পাঁদে তৈল । (ব্যাধিবিপরীত ) 

কাণার্থ-__গুলঞ্চ, শু ঠ, মুত. বালা. নাগরমূতা. বেলছাল, নাওশোণা, গাস্তারী. পারুল 
গণিয়ারী মিলিত /৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১. সের, ধনেশ পক্ষীর মাংস /২ সের, জল 

১৬ সের, শেষ /৪ সের । তিলটতৈল /৪ সের, কল্সার্থ- গন্ধতাদুলে, নিসিন্দা, চৈ, নীলবিণ্টশ, 
ব্রিফল', যমন, দা1ড়িম, ধনে, কুটঙ্জ, বরাভ ক্রাস্ত) ক।ক ভব]. বেড়েল।- শ্বেতবেড়েল। রান্না, 

শুলফা, হবিদা, দারহরিদ্রা, প্রিয়ন্্। বুক্তচন্দন, কুড়. জীরে, গযতক, যুতা) দেবদ!রু, তগর- 



কালিতাহহগ বা ৩৪৭ 
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পাদুকা, চন্দরকেও ফুলের মুল, ব্রিকটু, দ্রাক্ষা, মোচরস, জীরে, কৃষ্চজীরে, কাকোলী, 
ক্ষীরকাকোলী, রেণুক, নাগকেশর, শু'ঠ প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা । ইহা স্তিক! রোগের 
অব্যর্থ তৈল। 

সুতিকার যে কোন প্রকার অবস্থায় আমাদের সর্বজন প্রশংসিত 

« সৃতিকাহেমাঙ্গ সুন্দর ” অব্যর্থ । ১ হইতে ৩॥ বটীতে সুতিকার যে 
কোন উপপর্গ অচিরে আরোগ্য হয় । এই ওষধের প্রসাদে সহত্র ২ হতাশ 

রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ইহার প্রতিবটা ১২ হিসাবে 
বিক্রয় হয়। এই ওষধটার প্রস্তৃত প্রণালী আমাদের প্রকাশ করিবার 
নিয়ম নাই । 

_ স্থৃতিকাঁর সময় অতীত হইলে গ্রর্মপ্পর্পভী প্রভৃতি উধধ ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল 

লাভ হয়। স্ব্ণপঞ্রটীর নিয়মাবলা পুর্বে লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে অন্পপানাদির 

ব্যবস্থা করিবে। ইহ? শোথ, অতীসার ও জুর নাশক। 
গখ্যাসখ্া-প্রবল জর ও পেটের পীড়। না! থাকলে এক বেল। পুরাতন সরু সুসিদ্ধ 

চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র জীবিত স্ুমতস্তের ঝোল, শুক্তা, বেগুন, পটোল, বেজ্রাগ্র, হেলেঞ্চ। 

পেটের পীড়া না থাকিলে বন্ধ! ছুপ্ধ প্রভৃতি পখ্য। শাক, অল্প, দধি, ঝাল, উত্তাপ সেবন 
প্রভৃতি নিষিদ্ধ । 

সি ০ রা পা সি অপ বিবার রি রা উজ সম পপি আত আপা 

অজ ভ্ততোলী হেল্কি০ লা £ 

স্তন রোগের চিকিৎসা বিদ্রধির হ্যায় | স্তন হইতে ছৃদ্ধ নিহরণ কর। এবং বাহপ্রলেপ 

দেওয়া ইহার প্রথম উপক্রম | 

ধুতরা ও হরিদ্রা এক বাটিয়। প্রলেপ দিলে স্তনের বেদনা আরোগ্য হয়। রাখাল- 

শসার মূলের প্রলেপ দিলেও স্তনরোগ প্রশমিত হয়। স্তনরোগে স্বেদ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। 

জলৌকাদ্াারা রক্তমোক্ষণ এবং শীতবীর্যয পিত্তপ্র দ্রব্য প্রয়োগ বিধেয় । 

শ্রীপণাঁতৈল। 

গাস্তারীর কাথ ও কন্ধদ্বারা। তিল তৈল পাক করিয়া, তৈলে তুলা ভিজাইয়। স্তনৌপরি 

লাগাইলে স্তন দৃঢ় ও স্থুল হয় এবং পতিত স্তন উখিত হয় । 

স্তন ছুগ্ধ বায়ুদ্ুধিত হইলে দশমুলের কাথ, পিত্তদুধিত হইলে গুলঞ্চ, পলতা, নিমপাত", 

শতমূলী, রক্তচন্দন, অনন্তমূল* ইহাগের কাণ এবং কফদুষিত হইলে ভ্রিফলা' মুতা' চিরতা, 

কট কী, বামুনহাটি, দেবদারু, বচ, আমলকী ও আতৈষ ইহাদের কাথ পান করিবে । ইহার 

সী থ্যাটিই বিজ্রধির ন্যায়। 
৮ 



গর 
হস সি ইনি সিসি আত শি পি শিস রি জপ সি ইস সই প্র 

অঞ্প শ্বাললন্ব্রোগ ভিম্ষি০-ভনা। £ 
শিশু মাত্রেই কফীয়ধাতু। সুতরাং শ্লেম্মনীশক ওধধাদি ইহাতে হিতকর। পূর্ণ 

বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্ত ওউষধ লিখিত হইয়াছে তাহ তীক্ষবিধায় বালকের ধাতুতে সহা 
হয় না। এই জন্যই বালকের জন্থ স্বতন্ত্র চিকিৎসা বল! হুইয়াছে। কোন কোন গুধধ 
অল্পমাক্রায় ( পুটপাকাদি ) বালকে ব্যবহৃত হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন অতিশয় 
তীক্ৃবী্য্য উধধ তিন্ন সকল ওধধই বয়ঃক্রমানুসারে অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হইতে পারে। 

বালকল্যাণ রস। 

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অত্র, সোহাগা, কটফল, রসসিল্দুর__-আদারসে 
ভাবন। দিয়া ১ রতি বটী করিবে । ইহ! প্লীহা! ও জর নাশক । 

বালক রস। €নব জরে) 

লৌহ পাত্রে পারদ ১ ভাগ. গন্ধক ১ ভাগ ও স্বর্ণযাক্ষিক অর্ধ ভাগ একত্র কজ্জলী 
করিয়। দৃঢ়খলে কেশরাজ. ভৃক্গরাজ ও নিসিন্দার স্বরসে লৌহ দণ্ড দ্বার। মর্দন করিয়। ভাবনা 

দিয়া সর্প প্রমাণ বটা করিবে । এই ওষধ পান রস সহ সেব্য। ইহাতে জর, কাস 
ও বেদনা নষ্ট হয়। 

মহালক্ষী বিলাস, কফাচিস্তামণি, পুটপাক প্রভৃতি ওষধ অবস্থাহুসারে 
অল্লমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। 

বালচতুর্ভদ্রোব লেহ | ( উদরাময়ে ) 

সুতা, পিপুল, আতৈব, কাকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক সমভাগ, ২৩ রতি মাত্রায় মধু সহ লেহন 
করিবে । ইহ অন্যান্য অন্ুপানেও ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহাতে জর, অতিসার, শ্বাস, 
কাস ও বমন নিবারিত হুয়। 

ৃ পু্ষরাদি চুর্ণ। ( কাসে) 
কুড়ঃ আতৈব, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালতা। মাত্রা ও অন্থুপান পুব্ববৎ। 

মুখে ক্ষত হইলে সোহাগার খই মধু সহ লাগাইবে। 

লবঙ্গ চতুঃসম । ( আমাতিসার ) 

জায়ফল, লবঙ্গ, জীবে, সোহাগাখই । মাত্রা ৩৪ রতি । চিনি ও মধু সহ লেহন 
করিবে । ইহ]1 আমাতিসার এবং বেদনা নাশক । 

অতিসারে লিখিত হট ভ্গালেহ ও ল্ুুষ্উ জান আমবেদন! ও রক্তআাব 
নিবার্ণার্থ প্রয়োগ করিবে। 



কালিত উক্ত 15 ৩টি ও ৩৭৯ 

বালকের শ্লীহাষরূতে পূর্বোক্ত গুড়ন্পিগ্রলী ও বিশুদ্ধ তাত“তম্ন দ্বারা প্রস্তত 
তোন্কম্নাথ জ্বল ব্যবহার করিবে। নীল ও হিং গোধূত্রে পেষণ করিয়া প্লীহাযক্ৎ 
স্থানে প্রলেপ দিবে। 

বালকের নাভি উঠিলে একখণ্ড মৃৎ্পিণড অগ্নিসস্তপ্ত এবং তাহা ছুগ্ধসিক্ত করিয়! তথ্দার। 

নাভিতে ম্বেদ দিবে । ইহাতে নভিশোথ আরোগ্য হয়। 
নাতি পাকিলে হরিগ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্থু ও যষ্টিমধু ইহাদের কন্ধ ঘারা .তৈল পাক করিয়া 

নাভিতে লাগাইৰে এবং এ সমস্ত দ্রব্যের চুর্ণ দ্বারা নাতিদেশ অবচুণিত করিবে । 
বালরোগে সর্বত্রই অবস্থান্থুসারে ততৎ অধিকারোক্ত ওষধ বয়ংক্রমান্তুসারে অন্নমাত্রায় 

প্রয়োগ করিবে । . 
জননী আহারাদি সম্বন্ধে সতর্কতা না লইলে, বালকের রোগ আরোগ্য হয় না এবং 

অনেক সময় (বালকের স্তন্তপার়ী অবস্থায়) মাতাকে ওষধ খাইতে হয় । তাহাতে শিশুর 

পীড়া আরোগ্য হইয়া! থাকে। 
বালকের অতিসারে কাচ মাতার ত্তন্য পান করাইবে না। তাহাতে পীড়া ভীষণা- 

কার ধারণ করে। সে অবস্থায় বালি, এরোরুট এবং ' অল্পমাত্রায় জল সাধিত ছাগ হুগ্ধ 
দিবে। 

আ্রর্ণীষনম্দুভ্্র বা ম্নকুল্লপ্রলভক বালকদের সর্ববিধ রোগে ষথাষথান্ুপানে 

ব্যবহ্ৃত হইতে পারে এবং তাহাই বালকদিগের পরম হিতকর। 
অতিসার যত অল্পবয়স্ক বালক বামিকার হইবে ততই সাংঘাতিক হইবে। সুতরাং 

অতি সতর্কতার সহিত বালাতিসারের চিকিৎসা করিবে । 

শঙ্খ ভন্ম বালীতিসারে অতীব হিতকর । আআন্দজাক্ষঙ্দী ও সছাস্প৩ আঙ্রা 

অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। 

সঞ্গুনেোল রণ ২১ রতি মধু লহ লেহন করিলে স্তন্য পানানস্তর বমন নিবারিত 
হয়। 

বালকের কোষ্ঠব্তায় বন্তি প্রয়োগ করিবে । অনেক সময় পানের বৌটায় কোষ্ঠ- 

শুদ্ধি হয়, উহ! তৈলাক্ত করিয়। বন্তিবৎ প্রয়োগ করিবে । + 

প্রত্াব বন্ধ হইলে পিপুল, মরিচ, ছোট এলাচি. সৈন্ধব; মধু ও চিনি সমভাগে লেহন 

করিবে। 

বালকের চিকিৎসায় প্রায় প্রত্যেক পীড়াতেই__বিশেষতঃ জ্বর ও অতিসারে মধ্যে ২ 

এক মাব্রা ক্রিমির গবধ প্রয়োগ করা আবশ্তক। যেহেতু. প্রায়শঃ ক্রিমির অভ্যুত্থান 

হইয়া! পীড়া ভীষপাকার ধারণ করে। বালকের ক্রিমিবিকার অত্যন্ত কঠিন। আদা 

প্রভৃতি ক্রিমির উত্তেজক নু'্তরাং গুন্ধারা এবং অতিসারে অত্যন্ত তিক্ত দ্রব্য দ্বার] গওষধ 

পান করিতে দেওয়া হয় না। আতশয় তিক্ত দ্রব্য মাজেই প্রায়শঃ কোষ্ঠের ক্ষোভকর ও 

ভেদক। 



৩৮৩ বিলি ব1৬৬৮।কখ্সাবধান ! 
ও (নি নি রাস পন, আর জি, সস্নেহ টিনা ড্র, নাট এরা তত 6 সি সত ও ক ৮ (রি ও ওত ৪ ৬০৪ এটি এ এসডি উন রা দস 

অর্থ বীর্ষ্যস্তস্ত ও স্বপ্রদৌষ অধিকার । 
যে সকল ওঁষধ বীধ্যযস্তস্তকর তাহাই স্বপ্রদোষ নিবারক | আক্কাল্রকল্রভাছি- 

গুড়িক্ক। বীধ্য্তত্তে ও স্বপ্নদোষে প্রশস্ত। 

আক্ালনক্ল্রন্ডঞাছিগুডিক্কান্স আফিং থাকায় উহা অত্যন্ত বীর্য্যস্তস্তকর 

অথচ অধিক উত্তেজক নয়। এজন্য & ওধধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু আফিং 
থাকায় সকলকে প্রয়োগ করা যায় না। 

অপ্রযোজ্য স্থলে নিয়লিখিত ওধধ স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে । 

ন্বপ্রদোষ হরবটা। 

ব্রিফল কাবাব চিনি, পুরাতন গুড় প্রত্যেক সমভাগ. | সিকি পরিমাণ বটী করিবে | 
রাত্রিতে শয়নের পূর্বে উষ্ণ ছুগ্ধ সহ এই ওষধ সেবন করিবে । 
্বপ্ন দোষে কুক টমাংসের যুষ. বাতপিত্তহর মগ্তপান, শালিধান্য, তলপেটে নিিক্ুওতলা- 
ছিল অভ্যঙ্গ, অবগাহন ও বন্তিশুদ্ধিকর দ্রব্য ( তৃণপঞ্চমূলাদি ) সাধিত ছুগ্ধপান হিতকর । 

বাতাধিক্য অবস্থায় কুকক,টমাংসযুষ প্রযোজ্য । যদি স্ত্ীপ্রসঙ্গের একান্ত অভাব হেতু 
স্বপ্রদোষ উৎপন্ন হয় তবে স্ত্রী প্রসঙ্গই পরম উষধ। মাথা, পেট, হাত, প। গরম হইলে 
বা কোন কারণবশতঃ স্থনিদ্র! না হইলে প্রায়শঃ স্বপ্রদোষ হইয়া থাকে, সুতরাং শয়নের 

পুর্বে হাত, পা, মাথা, পেট, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ শীতলজল দ্বারা ভালরূপ ধৌত করিয়া! শয়ন 
করিবে । যাহাতে স্ুনিদ্রা হয় এবং দুশ্চিন্তা না আসে তাহার ব্যবস্থা করিবে । যাহ? 

নুপাচ্য তাহাই আহার করিবে, কদাচ গরম ভিনীস-_গুরুপাক দ্রব্য বা রাত্রিতে আহার 

করিবে ন1। 
জায়ফল শুক্রস্তনকর দ্রব্যের মধ্যে শেষ্ঠ। 

আকাল্রকল্রভভছি গুড়ি । 

আকর কড়া, শুঠ, লবঙ্গ, কুক্কুম, পিপুল, জায়ফল, জাতিফুল, রুক্তচন্দন প্রত্যেক ২ 

তোল! অহিফেন ৮ তোলা একত্র মর্দন করিয়1 ৩ রৃতি বটা করিবে । রাত্রিতে শয়নের 
পুর্ব এক ছটাক গরমছুপ্ধহ ওষধ সেবনান্তে যথাসাধ্য শীতল ছুপ্ধ পান করিবে। ইহা 
বীর্য্যস্তস্তকর) রতিশক্তিবর্ধক ও ম্বপ্রদোষ নিবারক । 

অপ ধ্বজভঙ্গাধিকার। 
এই রোগে ঝাল, অগ্প এবং আগ্নেয়দ্রব্য তক্ষণ নিষিদ্ধ। পুষ্টিকর অথচ উত্তেজক ওষধ 

ইহাতে কার্যকারী । বাজীকরণ অধিকারের ওষধ সমূহ অবন্থানুসারে ধ্বজভঙ্গে ব্যবস্থেয় | 
ইহাতে অস্ত প্রাস্ণ আয ত?ল্রহহু ছাগাদ্য যু তি? ভ্রুহত্ড অস্বগক্ছা 

ও হ্রজ্য আত প্রয়োগ করিবে । শ্রীন্মদ্নান্নল্দ ০শীদল্ে” কত্দ্রাদ্স্ম 
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দি পি পি পিপি ও জপ 

লও ব্রহত তলা স্ষ্ নর, স্মকজ্ুলজ  আশন্ডন) । শুর্প- 
চক্র আসত ভ্হতু শুর্পচিতুদ্রুল্লঃ ভ্রীক্মহুমখাভ্রল্রন ও আগামি 
সন্ত অবস্থান্ূুসারে প্রয়োগ করিবে । 

অআহ্সনতওপ্রাপ্প আয 

ঘ্বত /৪ সের. ছাগমাংস ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের. এরূপ অশ্বগন্ধার ক্কাথ 
১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। মৃচ্ছার্থ কুদ্ধম ৪ তোলা, বন্কার্থ--বেড়েলামূল, গোধুষ, 
অশ্বগন্ধ', গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেসশ্ডর, ত্রিক টু, ধনে, তালাচ্ছুর, ব্রিফলা, কম্ত,রী, আলকুশীবীজ, 
মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, খষতক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্ু, ম্রিষ্ঠা, তগরপাছুকা।, 
তালীশপত্র+ ভ্রিজাতক, নাগকেশর. জাতিফুল, বেণুক. সরলকাষ্ট, 'জৈত্রী, ছোটএলাচি, 
উৎপল. অনস্তমূল, আকনাদ্ি মূল, জীনস্তী, খদ্ধি, বৃদ্ধি, বজ্ঞডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা। কুগ্ধ 
ও চিনিসহ সেব্য। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ. প্রমেহ, নষ্টশ্ুক্র প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহ! বল্য, 
ব্ৃবব্য ৪ পুষ্টিকর । এই ঘ্বৃত বিশেষ পরী(ক্ষিত। 

চরকোক্ত অস্ত এপ্রাস্প জ্য.তত বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়াছে তাহা ধ্বজভঙ্গের 

ওক্সায়বীয় দৌর্ধল্যের শ্রেষ্ঠ ওষধ। 

উ্রীক্নদ্ন্নান্নল্্' [নীচ । 

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অন্র ৩ তোলা, কপুর, সৈম্বব, জটামাংসী, 

আমলকী, এলাচি, শ'ঠ, পিপুল. মরিচ, জৈত্রী. জায়ফল, তেজপাত, লবঙ্গ, জীবে, কৃষ্ণজীরে, 

যষ্টিমধুং বচ, কুড়. হুরিদ্রা, দেবদারু. হিজলবীজ- সোহাগ, বামুনহাটী, শু ঠ, নাগেশর, 

কাকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষী, চিতেমুল. দশ্তীবীজ, বেড়েল?, গোরক্ষ চাকুলে, দারুচিনি, 

ধনে, গজপিপুল, শী, বালা, মুতা. গন্ধভাছুলে, ভূমিকুম্মা$ শতমূলী. আকন্দমূল, আল- 

কুধীবীজ. গোক্ষুর বীজ, বৃদ্ধদারকবীঞ্জ, সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শতমুলী রসে মর্দন 

করিয়। শুক্ষ করিবে । পরে সমুদায় চুর্ণের চতুর্থাংশ শিমুলমূল চুর্ণ এবং শিমুলমুল সহিত 

সমুদ্ধায় চুর্ণের অর্ধেক সিদ্ধিচুর্ণ মিশাইয়। ছাগছুগ্ধে পেষণ করিবে । সমুদ্বায় চুর্ণের দ্বিগুণ 

চিনি দ্বার! যথারীতি পাক করিবে । পাকান্তে চতুঙজজাতক: কপূর, ভ্রিকটু ও সৈন্ধব দ্বারা 

অধিবাসিত করিবে । দ্বৃত দ্বারা মাড়িয়া মোদক করিবে । মাত্রা ।০--॥* তোল। | অন্ুপান-__ 

গব্যহুদ্ধ ও চিনি। ইহ! রতি শক্তিবর্ধক, শুক্রবদ্ধক- ধ্বজতক্স, স্বাস; ক্ষয়, বহুমৃত্র; স্থতিকা 

ও গ্রহণীনাশক । এই প্রাসদ্ধ উষধ সায়ংকালে সেবন করিবে । 

হাভ্লুজা নেবো লন্কি। 

লতাসালসা ১০ তোল।, রেউ চিনি, কাবাব চিনি, দারুচিনি. কালাদান।, যষ্টিমধু, 

শোণালুম ক্জ।, মরিচ প্রত্যেক ২০ তোলা ছোট এলাচি ২তোলা, লবঙ্গ ২তোল।, জাতিফল; 



৬০২ হা রত +* +৮৮ ২পথেকছর্পশিক্যানী 

ইৈতরী প্রত্যেক 9; জুলাফা, ধনে প্রত্যেক ৫ তোলা, সোগামুখী, মৌরী, জঙ্গী হরীতকী 
প্রত্যেক ১০ ভোলা, ঘ্বত ও মিশ্রি দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে। 

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ |. 

জায়ফল, লবঙ্গ, কপূর, মরিচ প্রতোক ১ তোলা, স্বর্ণ %* আনা. মৃগনাভি. %* আনা 

রসসিন্নুর ৪1* তোলা, একত্র মাঁড়িয়! ৪ রৃতি বটা করিবে । পানরস ব1 মাখন মিশ্রিসহ 

সেব্য। 

বৃহৎ চক্দ্রোদয় মকরধ্বজ 

যকরধবজ ৮ তোলা, কপূর ৩২ তোলা, জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ, কন্ত,রী প্রত্যেক ॥* 
তোল! অথব1 মকরধ্বজ ৮ তোলা: কপূর ৮ তোলা, জায়ফল. মরিচ, জবঙ্গ প্রত্যেক ৮তোল! 

কম্ত,রী॥* তোলা, ২৩ রতি বটী করিবে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন। কেহ কেহ 
মকরধবজ ৮ তোলা, কর্পুর ৮ তোলা, জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ ও কম্ত,রী প্রত্যেক ॥* তোল 
গ্রহণ করেন । অন্গপান- পান বা পানরস। অন্তান্ত অন্ুপানেও এই গুঁবধ ব্যবহৃত হয়। 

ইহাতে ঘনীভৃত দুগ্ধ, মাংসরল প্রভৃতি পুষ্টিকর এবং বন্নকর দ্রব্য পথ্য । ইহা! ধবজভঙ্গনাশক 
বলকর ও পৃ্টিকর। স্বগ্রদোষ বা আকন্মিক শুক্রচ্যুতিবশতঃ পবজভঙ্গ উৎপর হইলে 
বীক্ষমন্লাহণন্রল্রন ফলপ্রদ হইয়া থাকে । 

ভ্রীমম্মথাভ্র রস। 

পারদ, গন্ধক, জন্র প্রত্যেক ৪ তোলা, কপূর, বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোল।, তাত্র ॥* তোল।, 

লৌহ ২ তোলা, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, জারা, ভূমিকুম্মা্ড, শতমুলী, কুলেখাঁড়াবীজ, 

বেড়েল! যূল; শোধিত আলকুশীবীজ, অব, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা, 

যহ্ানী প্রত্যেক ॥০ তোলা, জলে মর্দন করিয়। ২ রতি বটী করিবে। উষ্ছহুদ্ধ সহ সেব্য। 

বৃহৎ মকরধ্বজ । 

মকরখবজ ২ তোলা, কপ, লবঙ্গ, মরিচ, জাতিফল প্রত্যেক ৮ তোলা, স্বর্ণ; মুক্তা, 

রৌপ্য, বঙ্গ, সীসক, প্রবাল, লৌহ, অন্র প্রত্যেক ২ তোলা কত্ত,রী ॥৮৪ রতি। ১* রতি 
ব্টী করিবে । ইদানীং অর্ধমাঞ্জায় ব্যবহার্য । এই ওধধ পান ব্ূস সহ সেবনীয়। 

ষাহাদের শরীর এবং শিশ্ন ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে বৃহ অশ্বগন্ধা ঘৃত সমধিক 
উপকারী। ইহার স্ায় পুষ্টিকর ওঁধধ আর দৃষ্ট হয় না। 

পিতৃপ্রধান ধাতুতে বৃহৎ অশ্বগন্ধাতের পারবর্ডে' কামদেব ঘ্বৃত ব্যবহার 
করিবে উভয় দ্বতই বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়াছে। 



আপা 
চু 

০ ৩৮৩ 
পিপিপি উপ সি লিল টি 

বৃষ্য ঘ্ৃত। (দৃষ্টফল ) 

ত্বত /৪ সের, ক্কাধার্থ_মাবকলাই, আলকুণীবীজ প্রত্যেক /” সের, জীবক, খবতক, 
শালপাণিঃ মেদ, খদ্ধি, শতমূলী, যষ্টিমধু$ অশ্বগন্ধা প্রত্যেক //॥ সের, জল ১৬০ সের, 
শেব ৪* সের, ইক্ষুরস /৪ দের, ভূমিকুম্বাগ রস /8 সের, দুগ্ধ ৪০ সের, পাকসি্ধ হইলে 
চিনি / সের, মধু /॥ সের, বংশলোচন চূর্ণ /॥ সের ও পিপুল চর্ণ ৮ ভোলা মিশাইকে। 
মাত্র! ॥« তোল! হইতে ১ তোল । আহারের ১ ঘণ্টা পূর্বে এই দ্বত সেবন করিবে । 
এই ঘ্বত অকন্ক। ইহ শুক্রজনক, শুক্রের গাঢ়তা সম্পাদক ও ধ্বজভঙ্গ নাশক । 

পুর্ণচন্দ্র রস । (ক্ষর নিবারক ) 

শিলাজতু, রসসিন্দুর, লৌহ, অভ্র ্বর্ণমাক্ষিক ও বিড়ঙ্গ জলে মর্দন করিয়া ৪৫ রতি বটী 
করিবে । অন্থুপান-_ছুপ্ধাদ্ি। ইহ] বল্য, বৃষ্য, রসায়ন, প্রমেহনাশক, মুত্রকারক ও 
বস্তিশোধক। ধ্বজতঙ্গে লিঙ্গ ক্রমশঃ শুষ্ক ও হীনপ্রভ হইলে উথানার্থ অশ্বগন্ধা.তৈল 
মালিশ করিবে। 

অশ্বগন্ধা তৈল । 

তৈল /৪ সের, কন্ধার্থ__অশ্বগন্ধা, শতমুলী, কুড়, জটামাংসী, বৃহতীফল মিলিত /১ 

সের, ছুদ্ধ ১৬ সের । এই তৈল মর্দনে লিঙ্গ, স্তন বর্ধিত ও মাংসল হয়। 

ধবজতঙ্গে যত প্রকার বটিক! ওঁধধ আছে তন্মধ্যে মকরধ্বজ রসায়ন সর্বাপেক্ষা 

অধিক ফলপ্রদ ৷ উহা! বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়।ছে । কেহ ২ উহাকে ১৪ পদী মকরধবজ 

নামে অভিহিত করেন। উহা অন্ুুপান ভেদে জ্বরও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত 

হইতে পারে। 

ধবজতঙ্গে- শু ক্রতারল্য. ইন্দ্রিয় শৈথিলা ও স্নায়বীয় দৌর্বল্য থাকিলে ভ্রিষ্কুলী- 

্র়ী ব্যবহার করিবে? 

ত্রিফলাবটা। 

ব্রিফলা, ক্ষেতপাঁপড়া, কট্কী, বলাড়ুমুর প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত ক চিলা সর্বসম, 

দলঘার] মাঁড়িয়। ২ রতি বট; করিগর । অন্ুপান-ছুগ্ধাদি । ওঁষধ সেবনান্তে হুপ্ধ পান করা 

আবগ্তক। এই বধ আক্ষেপ প্রধান বাতব্যাধিতে ও স্বায়বীয় দৌর্বল্যে প্রযুক্ত হইয়া 

থাকে। 



অহ লাজীক্ নর গু শ্রস্নান্রনাশ্শ্িক্ষান্্র 
যে সকল ওষধ দ্বারা শরীর ও জননেন্ড্িয় উত্তেজিত হয় এবং স্ত্রীতে অশ্বের ন্যায় 

রষণ করিবার ক্ষমত1 জন্মে তাহাকে বাজীকরণ ওবধ বলে। এই সকল ওষধ শুক্রবর্ধক। 

ধবজতন্বাধিকারে ল্লহশ অশ্বগন্ধাঁস্ ত প্রভৃতি যেসকল ওষধ লিখিত হইয়াছে তাহ! 
সমস্তই বাজীকরণ সুতরাং বাজীকরণার্থ তত্তৎ 'উষধ ব্যবহার করিবে। 

যে সকল ওষধ জরা ও ব্যাধি বিনাশক তাহ! রসায়ন। বাল্যকালে বা মধাবয়সে 

এই ওধধ প্রয়োগ করিধে। বসায়ন বধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে বমন বিরেচনাদি দ্বারা 
শুদ্ধশরীর হওয়া আবশ্যক । 

অতিরিক্ত শ্রমাদিজনিত শরীরের ক্ষয় ইহতে অকাল মৃতু'র আশঙ্কা যথেই্ট। 

সেই ক্ষয় পরিপৃরণ ব। নিবারণ জন্য এবং ব্যাধি হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
রসায়ন বিধির অবলম্বন নিতান্ত বিধেয়। রসায়ন উষধে পরমায়ু বর্ধিত হয় এবং শরীর 

দু ও কার্য্যক্ষম হয়। অনেক রসায়ন ওষধ আছে যন্ঘারা অনেক রোগও প্রশমিত হয়। 

চ্যবনপ্রাশ রসায়ন উষধ অথচ উহ! শ্বাস, কাস, উরঃ্গত ও হৃপ্রোগ নাশক ও ক্ষয়নিবারক। 

অথ ব্রাক্ষ্য রসায়ন। 

পঞ্চ পঞ্চমূল অর্থাৎ স্বল্পপঞ্চযূল, বৃহৎ পণ্চযূল, তৃণ পঞ্চমূল, ( কুশ. কাশ, শর, ইক্ষু ও 

শালি ধান্যুল) বনী পঞ্চমূল ( পুনর্ণবা, যুগানি, মাষাণি. বেড়েলা মূল ও এড়গুমূল') 
কণ্টকী পঞ্চমূল, ( জীবক, খষন্তক, মেদ, জীবস্তী, শতমূলী ) ইহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক পদ 
১০ পল. হরীতকী একহাজার, আমলকী ৩ হাজার, জল সমস্ত দ্রব্যের দশগুণ, শেষ দশম 

ভাগ, হরীতকী ও আমলকী প্ণক ২ ক।পঢে পোট্রলি বদ্ধ করিয়া দিতে হইলে । অস্ঠান্য 

কাথ্য দ্রব্যগুলি ঈষৎ পিষ্ট করিয়া নিক্ষেপ করিনে। পাকান্তে ন'মাইয়া হরীতকী ও 

আমলকী নিবাঁজ করিয়! নির্মল পেষণ করিয়! লইবে। কাগ ছ'কিয়া পৃথক মৃত বা! প্রস্তর 

পাত্রে রাখিয়া দিবে । তৎপর ৩২ সের তৈণ এবং ৪৮ সের গ্বতে পিষ্ট হরীতকী ও 

আমলকী ঈষৎ ভর্ভিত করিয়া কাথ সহ পাক করিবে। কাথ সহ ১৩৭॥ সের মিশরিচুর্ণ 
গুলিয়া দিবে । আসন্ন পাকে নিয়লিখিত চুর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে । যখ।- থানকুনি, 
পিপুল, শঙ্খপুম্পী, কৈবর্তমুস্তক, মুতা, বিড়ঙ্গ, রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, হরিদ্রা. বচ, 
নাগকেশর ও ছোটএলাচি প্রত্যেক চূর্ণ /॥ সের । এই সকল দ্রব্য দ্বারা পূর্বাপর তাত্রপাত্রে 
পাক করিতে হইবে। চ্যবনপ্রাশের স্যার লেহবং হইলে নামাইবে। শেষ পাক অতি 

সাবধানে সম্পন্ন করিতে হইবে যেন পুরিয়া ন! যায়। ধোকান্তে দ্বৃঙন্িগ্*পাত্রে রাখিবে | 

মাত্রা চ্যবনপ্রাশের ্ায় মধু ও হুদ্ধ সহ সেব্য। ওধধ সেবনকালে পুষ্টিকর দ্রব্য পথ) 
করিবে । উক্ত মাত্রায় উষধ পাঁককর। অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন। স্তরাং ৮ম ভাগে পাক 



করাই যুক্তিযুক্ত । ভাগারতায়, উবধেরও গুণাপ্সতা হইবে ইহা অবস্তর্ভীবী। ইহার ন্যায় 
রসায়ন গঁষধ আর দ্বিতীয় দৃষ্টহয় না। এই ওঁষধ জীর্ণ হইলে যথেষ্ট ছগ্ধ সহ বষ্টিক' বা 
শাল্যন্ন ভক্ষণ করিবে ।' ইহা। অত্যন্ত পরমায়ু বর্ধক ও শ্বাস নাশক। পুরাকালে মহর্ষিগণ 
এই ওধধ ব্যবহার করিয়া অমিতায়ুঃ হইয়াছিলেন। চ্যবনপ্রাশ ও ব্রাক্ষ্য রসায়ন লুচি 
প্রান্বেস্পিক্ক হিহ্ি অন্থসারেই ব্যবহার কর! বিধি । 

মহা রপায়ন ঘৃত | 

ঘ্বত ৬৪ ৫সর, হরীতকী, আমলকী. বহেড়া ও পঞ্চ পঞ্চমূল চূর্ণ মিলিত ২৫৬ সের, জল 
আট গুণ, শেষ অষ্টমভাগ, ভূমিকু্সাণ্ড স্বরপ ২৫৬ সের, ছগ্ধ ৫১২ সের। কন্বার্থ__পিপুল, 
যষ্টিমষধু, মৌলফুল, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, শোধিত আলকুণী বীজ, জীবক, খষভক ও 
চামার আলু মিলিত ১৬ সের। ইহাও পূর্ববৎ্ ৮ম ভাগে প্রস্তত করিবে। মাত্রা-_॥* 
তোলা হইতে ১ তোলা, ছুগ্চ সহ সেব্য। উষধ জীণ হইলে ঘ্বত এবং ছুগ্ধ দ্বারা বষ্টিক বা 
শালি ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবে । ইহাতে গরম জল সেবন এবং কুক্রী গ্ীজেপ্ণিক 
রিনি বিশেষ ফলপ্রদ । ইহা! পরমায়ু বদ্ধক এবং শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক । গৃহে আবদ্ধ 
থাকিয়। ধন সেবন করাকে কুঙ্ী প্রানলেপ্শিকি টিন্দবি কহে । এই বিধিতে 
বায়ু, শৈত্য ও শীতল জলাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ । বাঁজীকরণ? রসায়ন ও ধবজভঙ্গাধিকারোক্ত 

উধধ পেবন কালে ঘনীভূত দুগ্ধ, মোহনতো!গ, লুচি, ছ।না প্রভৃতি পুষ্টিকর সুমিষ্ট খান 
ব্যবহারধা। অন্যথা সম্যক ফল লা হয় না। এই সকল ওষধ ব্যবহার কালে অক এবং 

শাকাদি শুষ্ক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। 

অথ এন্দ্র রসায়ন। 

রাখাল শশার মূলঃ তগুলীয়ক মল, ব্রা্গী, বচ, শুল্টে, পিপুল, সৈন্ধব ও শঙ্খপুষ্পী 

প্রত্যেক 5 যব, স্বর্ণতক্ম ২ যব, শে।'ধত সর্ণবিয ১ তিল, দ্বত ৮ তোল। একত্র মিশাইয়া 

৮ দ্রিনে সেবন করিবে । ওধধ জীর্ণ হইলে দ্বত ও মধু দ্বারা অন্নাহার করিবে । ইহা 

আমুষ্য এবং শ্বিত্র, কুষ্ঠ, উদর, গুল্স, প্রীহ1 ও বিষম জ্বর নাশক । 

ত্রিফল রসায়ন । 

ত্রিফল।__সৈন্ধব অথবা ত্বত মধু কিন্বা স্বর্ণতম্ম সহ সেবন করিলে আযুৰদ্ধি হয় এবং 

নানারূপ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে । ইহ] এক বৎসরকাল বাবহার্য্য। 

খতু হরীতকী | 

বর্ধাকালে হবীতকী বাটা %* আন? সৈন্ধব /, আনা একর করি খাইবে । শরতৎকালে 

হবীতকী ॥৮%০১ চিনি ॥* তোলা ল্রীত্ জল সহ সেবন করিবে । হেমস্তে হরিতকী 1%৯, 

শঠ।” আনা গরমঙ্জল সহ সেনা । শীতকালে হরিতক্ী 1%” পিপুল।” আনা গরম জল 
১ 
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সহ (সব্য। বসন্তে হরিতকী ॥« তোলা, মধু২ তোলা! সহ লেহন করিবে। গ্রীগ্সে 
হরিতকী ॥*তোলা, ইক্ষুগুড় ২ তোলা সহ সেবা । ইহাতে শরীর ব্যাধিমুক্ত, দৃঢ়ঃ বলিষ্ঠ ও 

কার্ধ্যক্ষম হয় এবং অন্য রোগাক্রান্ত হয় না। ইহাতে পরমায়ু বন্ধিত হয়। 

শিলাজতু রসায়ন । 

উংকুষ্ট শিলাজতু এক সিকি বা %* আন। মাত্রায়, ছুপ্ধ সহ সেবন করিবে । এই ওধধ 

সেবন কালে বিদাহিদ্রবা, ( ঝাল, অমন ইত্যা্ধি ) গুক্পাক দ্রব্য, বিশেষতঃ কুলথ কলাই 

পরিত্যাগ করিবে । শিলাজতু অন্ুপানাবশেষে নানাবিধ ব্যাধি নাশক । বিশেষতঃ 

হৃদ্রেগ, মৃত্রকচ্ছ, শোব- প্রমেহ ও ধাতু দৌব্বল্যনাশক। শিলাজতু ৪ প্রকার। যথা-_ 
হৈম, রাজত, তাম্্র ও আরস। ইহাদের মধ্যে আয়দ গ্রেষ্ঠ। ইহ! কষ্চবর্ণ এবং গোমৃত্রগন্ধি। 
তাত, ময়ূরের কণের গার চন্দ্রকবিশিষ্ট। হৈম,জবাপুষ্পব২ লোহিত ও রাজত শুত্র বর্ণবি শিষ্ট। 
সকল প্রকার শিলাঙতুতেই গোমৃত্র গঞ্ধখাকে। পর্বতের খনিস্থ গিরিধাতু হূর্্যকিরণে 

প্ব।ভূত হইয়। নিক্রত হর এ ধাতু নিএবকেই শিলাজতু কহে। উহ। ধাতুর ঘর্মম বলিয়া 

কার্িত হয়; বস্বত: ইহ। ধাতুর মল বিশেষ । শিলাজতুতে তত্তহ ধাতুর গুণ দৃগ্তমান হয়। 

রসায়নার্থ অক্টাবক্র রস, বৃহ পুর্ণচন্দ্র রস, মহালক্ষমীহিলান ও পৃৰ্োক্ত 
বসম্তকুম্থমীকর রস. মকরধ্বজ এবং মকরধ্বজ রসায়ন ব্যবহার করিবে। 
চাবনপ্রাশ যল্লাধিকারে লিখিত হইরাছে। কেহ ২ বৃহৎ অশ্বগন্ধ! ঘৃত ও অম্বত- 

প্রশ বত প্রভৃতি রদারনার্থ উপযোগ করিতে উপদেশ ছেন। 

অফ্টাবক্র রস । 

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ॥* ভাগ, সীসক, তাম।, ধর্পর, বঙ্গ 

প্রত্যেক সিকি ভাগ. বটাঞ্ুরের রসে ও দ্বতকুমারী রসে মর্দন করিয়। (পৃথক ১ প্রহর ) 

শুষ্ক এবং চর্ণ করির। বোতলে পুরিয়া মকরধ্বজ পাক প্রণালীতে বালুকাযস্ত্রে ও দিন পাক 

করিবে । বোতলের নিয়ভাগ দাড়িম কুলের হ্যায় রক্তবর্ণ হইলে নামাইবে। মাত্রা ২ 

রতি, পান রস সহ সেব্য। ইহ] শুক্র বর্ধক ও প্রমেহ নাশক । 

বৃহৎ পুর্ণচন্দ্র রস । 

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ ভোলা. লৌহ ৮ তোলা, অন্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা।, 
বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ, তাঁয়, কাংস্য প্রত্যেক ১ তোলা, জানরনফল, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, 

জারক, কপূর, প্রিয়, মৃত। প্রত্যেক ২ তোলা, দ্বতকুমারা রসে মাড়িয়] ব্রিফলা ককাথে 
ও এরও মূলের স্বরসে ভাবন। দিয়। এরও প্র দ্বার1 বেষ্টন করতঃ ৩ দিন ধান্য রাশিতে 
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রাধিবে। পরে উঠাইয়া ছোলার তায় বটা করিবে। এই ওষধধ পান রস সহ সেব্য। 
ইঙাতে আমবাত. প্রমেহ অন্নপিন্ত ও জীর্ণ জ্বর আরোগ্য হয় । 

নারদীয় মহালক্ষমীবিলাস। 

কষ্ণাত্র ১ পল, গদ্ধক, পারদ, কপূর, জায়কল, টু ত্রী, বৃদ্ধদ্ারক বীঞ্জ, স্তরবীজ, সিদ্দি 
বাঁজ, ভূমিকুম্ব ৪, শতমূলী, বেড়েল।মূল, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুরবীক্ত ও হিজলনীজ প্রত্যেক 
২তোনা। পান রসে মাড়ির। ৩ রতি বটী করিবে। ইহা পূর্বেক্ত মহালগ্দীবিলাসের 
ন্যায় গুগকারক। বিশেষতঃ নবজ্বরে ও বাতকফাধিক বাতব্যাধিতে এই উধধ হিতকর | 
ইহা বাতকফ নাশক । 

বাতব্যাধি বণিত গশ্রীগোঞ্পাল তল রসায়ন ও বৃষ্য। 

অঅবজ্ঞগ শ্হিহ্নান্রিক্ষকা্র £ 

বিষ ২ ভাগে বিভক্ত। যথ1।২-স্তাবর ও জঙ্গম, জ্ঙ্গমবিষ উর্ধগতিণীল এবং 

স্থাবর বিষ, অধোগতিনীল। হরিতাল ও মনঃশিলাকে ধাতুবিষ বলে. উহ স্কাবরবিষের 

অন্তর্গত। স্থাবর বিবাক্ত ব্যক্তির পক্ষে বমন সর্বাগ্রে কর্তবা। বিষাজ্ত ব্যক্তির পক্ষে 

শীতল ক্রিয়াও হিতকয । 

আকন্দক্ষীর. মনসাক্ষীর, ঈশলাঙ্গল।. বিনলাঙ্গলা, করবীরযুল, কুচ. আফিং ও ধুতুর! 

স্বাবর বিষের মধ্যে গণনীয় । ইহা ভিন্ন আরও অনেক স্থাবর বিষ আছে। 

টোড়া প্রন্থৃতি কতকগুলি সর্প নিবিষ। গোক্ষুর প্রভৃতি ফণাধারী সর্পের বিষ 

অত্যন্ত তীক্ষ । ফণীতে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতের উপরিভাগে তাগা বাধিবে, যেন 

রক্ত উপরে চালিত না হয়। এক কণিকামাত্র বিষ রক্ত সহ সর্ধ শরীরে চালিত হইলে 

মৃত্যু হইয়া থাকে । কিন্তু উহা উদরস্থ হইয়! পরিপাক প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু হয় না। 

বিষ রক্ত সহ চালিত হয়। যদি দংশনে রক্ত নির্গত ন! হয় তবে শরীরে বিষ গ্রবেশ করে 

নাই বুঝিতে হইবে । তাগা বাধিয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে রক্তসহ বিষ নির্গত হইবৈ। 

অথব1 কার্বলিক এস্ডি দ্বারা কিন্তা উত্তপ্ত লৌহশল|ক। দ্বার! ক্ষতস্থান পোড়াইয়া দিবে. 

অসুবিধ। বা সন্দেহ হইলে ক্ষতস্থান কাটিয়। বাঁদ দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায় । 

অমাবস্যা বা পৃথিমার পূর্বে ফণী দংশন করিলে নৃত্য অবপ্রন্তাবী। যেহেতু &ঁ সময় 

বিষ যথেষ্ট সঞ্চিত হয় ও তীক্ষ হয়. এবং এ সময় উহারা বিষ ত্যাগ করিয়া? থাকে। 

সবিষসর্প দংশন করিলে ততক্ষণাত সেই সর্পকে দংশন করিয়া রূক্ত বাহির করিবে. 

ইহাতে শরীর নিধিষ হয় এবং সর্প মরিয়া যায় । এই ক্রিয়া সাহস ন। পাইলে ততক্ষণ|ৎ. 

যে কোনও দ্রব্য দংশন করিবে । এই ক্রিয়ায় বিম হীন বল হয়। 



৬৮৮ “রর, ফাশও চাকৎসীবিধান। 

' যদি কোনও ক্রিয়ায় ফল লাত না হয়, তবে রোগ্লীকে মি ব্ষ খাওয়াইবে এ এবং 
সর্ধাঙ্গে সর্ষপ তৈল মালিশ করিবে । পরম্পর বিরুদ্ধগতিবশতঃ স্থাবর বিষ জঙ্গম বিবকে 

এবং জঙ্গম বিষ স্থাবর বিষকে নষ্ট করিতে পারে। হ্ৃৎপিগ্ড ব মস্তিষ্ক বিষাক্রান্ত হইলে 

জীবনরক্ষা হওয়! সুকঠিন। 

সন্ধ্যাকালে, শেষ রাত্রিতে, মধ্যাহ্ছে, শ্রশানে, বল্মীক স্থানে এবং দেবালয়ে সর্প- 
দংশন করিলে প্রায়শঃ অসাধ্য হইয়া থাকে। “কার্বলিক এসিড” দ্বারা বস্ত্রথণ্ড আর্র 

করিয়। গৃহে রাখিলে উহার গন্ধে সর্প গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্বেতকরবীর বা 
লাগ জবাফুলের পূর্বদিকের মূল সর্পের সম্মুধে ধরিলে সর্প অবনত মস্তক ও নিক্ষিয় হয় 
বলিয়া! গুন। যায় । 

কেহ কেহ বলেন কুকুটের কোন স্থান ক্ষত ক'রয় সেই সরক্তক্ষত স্থান দষ্ট স্থানে 
বসাইয়। দিলে কুকুট মরিয়। যায় এবং রোদ ক্রমশঃ প্রকাতস্থ হইতে থাকে । কুকুট যতবার 

ম্রিবে ততবার বসাইতে হইবে । 

বেজীবার্তা নামে একপ্রকার গাছ আছে ইহার পাতা তুলসীপাতার ন্যায়, গাছ 
আধ্ হাতের অধক হইতে দেখ! যায়ন।। ইহার কাণ্ড অত্যন্ত সুক্প। এই গাছ, ৩:৪টী 

মরিচপহ বাটিত্ন সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়। 

কেহ বলেন বিষপাথর ক্ষতস্থানে বসাইয়৷ দিলে বিষ আকর্ষণ করিয়। নিহ্রণ 
করে। 

দষ্ট স্থানে নরমৃত্র সেচন করিলে বিষ হীনশক্তি হয়। 

হতঙঞনগ্জীনন্প অগদ। 

পিড়িংশাক, কৈবর্তমুস্তক, গেঁঠেলা, সৌরাষ্রমৃত্তিকা, শৈলেয়, গোরোচনা, তগর- 
পাছুকা, গন্ধতৃণ, কুদ্ছুম, জটামাংসী, নিপিন্দা মঞ্জরী, ছোট এলাচি, হরিতাল, এড়াঞ্চি, 
বৃহতী, শিরীষপুষ্প, নবনীত খোটা, কুমুড়িয়া লতা, রাখাল শঁপার মূল, দেবদারু, পদ্মকেশর, 
লোধ, রেণুক, মনঃশিলা, জাতিফুল. আকন্দফুল, সর্প, হতিদ্রা, দারু হরিদ্রা, হিং পিপুল, 
লাক্ষা, বালা, যুগাঁনি, য্টমধু; মদন ফল; নিসিন্দা, শোণালুমজ্জা, লোধ, (লাল ) আপাংমূল, 
প্রিরঙ্, রান! ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়! নির্মল পেষণ করতঃ 
॥* তোলা যাত্রায় বটিকা করিবে। এই ওষধ আত্রাণ, লেপন, ধারণ ও ধূমগ্রহণরূপে 
ব্যবহাধ্য। মধুসহ মাড়িয়! লেহন করিলেও উপকার হয়। ইহ। সর্ধবিধ বিষ নাশক 

জরক্স ও রিষাধিকারে ইহা অদ্বিতীয়। 
জীরে (সাদা) বাটিয়া ঘ্বৃত ও সৈম্ধবধুক্ত 'করিয়! ঈষদুঞ্চ করতঃ প্রলেপ দিলে 

ব্বশ্চিক 'দংশন জনিত বেদন। প্রশমিত হয় । 
ধু্ত রফল এবং যজড়ুযুর ফল সমতাগে তঙূলোদক দ্বার পেষণ করিয়া! তও্ডলোদক 
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সহ পান করিলে অথবা ধুতুরাপাতার রস ২ তোলা, স্বত ২ তোলা, ছুগ্ধ ২ তোলা ও গুড় 
২ তোল! একত্র মিশাইয়। পান ফরিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়। 

আম্মন্ত্র জস্ন। (শৃগাল ও কুকুর দংশনে ) 
পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, কান্তলৌহ ১ তোলা, গোরক্ষ- 

চাকুলে, বৃহতী, ব্রাহ্দীশাক, নীলোৎপল, সুমিষ্ট দাঁড়িম রস, ভূঙ্গরাজ ও আলকুণী বীজের 
কাথে পৃথক ২ তাবন! দিয়া ১ রতি ব্টা ক্রিবে। এই ওঁষধ লীতলজল সহ সেব্য। 
ইহাতে শৃগাল ও কুকুরের বিষ নষ্ট হয়। 

'শিরীষের, মূল; ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ গোমৃত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষ 
নষ্ট হয়। অপরাঙঞ্জিতানূল সর্ধবিষ নাশক। ইহা! ঘ্বৃত সহ সেবনে ত্বগ্গত, দুগ্ধ সহ সেবনে 

' রক্ঞগত, কুড় চুর্ণপহ দেবনে-_মাংসগত, হরিদ্রাচূর্ণনহ সেবনে অস্থিগত, কাকোলীচুর্ণসহ 

সেবনে ঘেদৌগত, পিপুলচুর্ণ সহ সেবনে-_মজ্জাগত, চগ্ডালীকন্দসহ সেবনে-_শুক্র ও 
* রুক্তগত বিষ নষ্ট হয়। 

ঈশলাঙ্গল| মূল জলে পেষণ করিয়া নস্ত লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। 
অহিফেন প্রভৃতি স্থাবর বিব পান করিলে তত্ক্ষণাৎ বমন করাইবে। তুতে বা 

অশোধিচ্চ তায্রতম্ম জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে বমন হয়। বমনের পর শীতলজল পরিষেচন 

ও অন্টান্ত শীতল ক্রিয়া করিবে। গরমজলে লবণ মিশ্রিত করিয় পুনঃ২ এ জল পান 

করাইবে। রোগী যাহাতে ঘুমাইতে ন| পারে তজ্জন্ত যথা! বিহিত অবলম্বন করিবে । 

ল্িজআ্বহল ভী। 

কালিয়[কড়ামূল, ছাতিমধূলের ছাল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা, দে লস্যুঅ 

টিআর %* আন।, আকন্দমূলের কাথে মাড়ির! সর্যপের স্তায় বটী করিবে। অন্গপান-_ছুগ্ধ। 
ইহাদ্বারা সর্পবি এবং বিষমজর নষ্ট হয়। 

ব্রহণ্ ভীম্নল্রর লঙ্ন। 

মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, দারুমুষ, হিঙ্গল, আপাংমূল, ধুতুরামূল, করবীর মূল, 

শিরীষমূল প্রত্যেকচুর্ণ সমতাগ, রুদ্রাক্ষকাথে এবং অপরাজিতার স্বরসে পৃথক ৫* পঞ্চাশ 

বার ভাবন! দিয়া মুগের ন্যায় বটী করিবে। সর্ট ব্যক্তির পক্ষে এই ওষধ হিতকর। 

এই ওধধ ছুগ্ধ বা শীতল জল সহ সেব্য। 

শ্বেত করবীর মূল ॥* তোলা, মরিচ ২॥ টা একক্র বাটিয়া জল সহ পান করিলে 

উন্মত্ত কুকুর দংশন জনিত বিষ ন& হয়। 

বাথের সন্মুখের দাত ঘসা ।* সিকি, ২৫টী মরিচ সহ বাটিয়া জলসহ পান করিলে 

উন্মত্ত শ,গাল ও কুঞ্চুরের বিষ নষ্ট হয় | 
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 শিরীষ বিষ নাশক দ্রেব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

ব্রহণ ভ্ভীম্ম ব্রুুজ্র জল, হিজ্সহ্প হী ও সত জগুলীন্বন্ন 
অগচ্চ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োগ করা যায়। ফণীতে দংশন করিলে কেবল এই 
ওষধের উপর নির্ভর কর! কর্তব্য নহে। যেহেতু. তাহ। সগ্ঘঃপ্রাণঘাতী। শুনা যায় 
ফণী দংশন করিলে রোগী লঙ্কার কটুত্ব অনুভব করিতে পারে না 

গশখ্যাসর্য । যথা! বিষাক্রান্ত ব্যছ্িকে নিরামিষ আহার করতে উপদেশ 

দিবে। ইহাতে মৎস্য, মাংস অন্তর ও শাকাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ । 

শুক্রতারল্য, স্ায়বীয়-দৌর্ববল্য ও পারদ বিরুতির. 
ক্ষিপ্ত সমালোচন। ও চিকিৎসা । 

গুক্রতারল্য বাতপিন্তজ ব্যাধি। অতিরিক্ত স্্ীসংসর্গ, স্বপ্রদোষ, পণপর্য্যটন ও চিন্তাই 

ইহার অন্যতম নিদান। ইহাতে স্পাল্মলী ঘত+ ক্ীন্মিনী িভ্ালল। জজ, 

বজ্র তলত জরঙ্ল, প্ণশ্রন্ললরন্ড জরঙল, লর্পললজ ও -ভালম্মলশ ফলপ্রদ | 

কেহ কেহ অন্ন, জ্রজ্যয আ্রক্তি- শবুহত চ্াগলাদ্যা ছ্রভ ও আঅঙজ্ছক্- 

এপ্রাস্প স্ন্ভ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বিজ্জলবৎ পদার্থ মাত্রেই শুক্র বর্ধক 

ও তরলতানাশক । 

অতিরিক্ত চিন্তা, শোক, জাগরণ. পরিশ্রম, প্রমেহ, ধাতুচ্যুতি প্রভৃতি এই রোগের 

নিদান। ইহাতে জরা ল্রস্দ। ম্োগেত্র্র হন, সম্ীল গজ্জ- 
ক্রেস্পজী, ভ্রিস্ল। বলভী, "নককুলপলজ জরসাম্মন। সক্ললসাজ 
তৈল, পুষ্পল্লাজ্ক প্রসাল্লশী তল, লুহত্শ্বাত্রী ম্বতঃ জাগা ল্য- 
সুতি হ্বহত্ অস্পরগন্া অ.ত ও অহ্সভপ্রাপ্প আত ব্যবহার করিবে। 

স্সা়বীয়' দৌর্ধল্যে কুঁচিল। ঘটিত ওঁধধ বিশেষ উপকারী । 

পারদ বিকৃতির চিকিৎস। কুষ্ঠ ও বাতরক্তের হ্যায় । পারদ সেবনে রক্ত দূষিত হয়। 

ইহাতে অস্সত্াছি কুমআ্বান্, ভ্রহত অস্সতভাছি ককজ্মান্থ। আশিক, 

ললঙ, অহ্যতাক্ক্ুল্র লৌহ, প্গুনিহ্ষ। পশওুতিজ্ভক লা মহা তিক্ভু 
আত, গুড়্যাদি তৈল, স্সহাল্লজদ্র গুডভীী তেল, মহত 

ক্োন্নল্লাজী তৈল, নব্বলীতকক শ্োগ্ু আগাল্লপুস্নীদ্য ভিল, 
ব্ুম্দপ্তনল্র তল ইত্যাদি ব্যবহার করিবে । ইহার শথ্যাঞ্প্খ 
বাতরক্ত ও কুষ্ঠেরু স্তায়। : 
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০স্পাচ্ঘন্ন স্নান নিন্দি অন্দ্যাল্স 8: 
পারদ শোধন বিধি । 

রসুনের রসে, পানের স্বরসে ও ব্রিফলার কাথে যথাক্রমে মর্দন করিয়া কাজিতে 
ধৌত করিয়! লইলে পারদ বিশুদ্ধ হয়। পারদের সহিত পানের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
এজন্য কেহ কেহ পানের স্বরসে পারদ ৩ দিন ভাবিত করিয়া ব্যবহার করেন। কেহ 
ব। কেবল রসুনের রসে ভাবিত করিয়। ওষধার্থ প্রয়োগ করেন। বস্ততঃ উরপ পারদ 
আপাততঃ অনিষ্টকর ন৷ হইলেও পরিণামে যে অমঙ্গলজনক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। পারদ উক্ত রসে মর্দন করিয্লা লওনব। অপেক্ষ1 ভাবিত করিয়া! লওয়াই সমীচীন। 
পারদ অবিশুদ্ধ হইলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। অবিশ্তদ্ধ 
পারণের ক্রিন্না প্রথমতঃ দণ্তযুলে ও জিহ্বার প্রকাশ পাইয়! থাকে । ক্রিক প্রকাশ হইবা 
মাত্র উপ্নধ বন্ধ করিনা! পারদ বিরুতি নাশক উষধ ব্যবহার কর! বিধেয়। পারদ শোধনের 

'নানাবিধ উপায় আছে. তন্মধ্যে ইহাই সহজ ও গুণকর বিবেচিত হওয়ায় লিখিত হইল । 

গন্ধক শোধন বিধি। 

লোহার হাতায় বত মাখাইয়। অগ্নির উত্তাপে ধরিবে এবং উত্তপ্ত হইলে তাহাতে গন্ধক- 

চর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । গন্ধক দ্রবীভূত হইলেই দুগ্ধে ঢালিবে। নিয়ে যে গন্ধক পতিত হইবে 
উহাই বিশ্ুদ্ধ। এইরূপ পুনঃ পুনঃ গন্ধক গলাইরা এক সময়ে অনেক গন্ধক শোধন কর! 

যাইতে পারে । অবিশ্চদ্ধ গন্ধক উমধে বাবহৃত হয় না। ইহার মাত্রা ”%* আনা, ছুগ্ধ 

সহ সেব্য। ইহাতে কুষ্ঠ, উপদংশ, পাচড়ী, ক ও বিষ দোব নষ্ট হয়। 

কজ্জলী বিধি । 

পারদ ও গন্ধক সমভাগে খল করিয়1 কজ্জলবৎ হইলে তাহাকে কজ্জলী কহে। 
কজ্জলী যতই সুযিশ্রিত এবং মস্থণ হইবে ততই গুণ দায়ক হইবে । পারদের কণা দৃষ্টি 

গোচর হইলে কজ্জলা হয় নাই বুঝিতে হইবে । কজ্জলীই রস ঘটিত ওষধের প্রধান 
উপকরণ, সুতরাং কজ্জলী শোধনে বিশেষ মনোনিবেশ করিবে । পারদের উল্লেখ 

থাকিলেই উহা! কজ্জলী করিয়া ব্যবহার করিবে । কেবল পারদ ওষধে ব্যবহৃত হয় না। 

কোখাও বা কেবল পারদ স্থানে রসসিন্দুর ব্যবহৃত হয়। কজ্জলী-_ক্ষত ও জরনাশক, 

ধারক শোধক এবং আমবাতে ও শোথে হিতকর। মাত্রা ২ রতি, যথাযথ অন্ুপানে 

ব্যবহার করিৰে। 

' রসাঁিন্দুর প্রস্তুত বিধি। 
রুদ ৯ ভাগ. গন্ধক ৩ ভাগ, সীসক ৮%* আনা. যথাবিধি কজ্জলী করিয়া সীসক মিশা ইয়। 
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মকরধ্বজ পাঁকপ্রণালী অনুসারে বোতলে বালুকাযঙ্কে পাক করিবে। বোতলের উর্া- 
সংলগ্ন লোহিতবর্ণ পদার্থ ই রসসিক্দুর। রস অর্থ পারদ। উহা সিন্দুরাকৃতি ধারণ করে 
বলিয়াই উহাকে রূসসিন্দুর বল! যায়। বস্ততঃ রসসিন্দুর অবস্থান্তরিত পারদ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। কেহ ইহাতে সীসক মিশ্রিত করেন না। এই গুঁধধ অন্ুপান বিশেষে 
নানাবিধ ব্যাধিতে প্রযুক্ত হইয়া ধাঁকে। বিশেষতঃ ইহ! আধ ও জরানাশক । মাত্রা ২ রতি। 
সাধারণ অন্বপান- আদাররস, পানরস, তুলসীপত্ররস ইত্যাদি । ল্রহ্নজ্দিম্দুল্র 
ধোগবাহী । 

রসকর্পুর প্রস্তত বিধি । 

ইহাঁও রসসিন্দুরের স্টায় অবস্থান্তরিত পারদ বিশেষ । ক্ষতে ও উপদংশে ইহা 
সমধিক কার্য্যকারী। পারদ ১পল, সোহাগা খই ১ পল, মেষরোম ১ পল, শ্বেতগুঞ্জা 
১পল, লাক্ষাচুর্ণ ১পল ও মধু ১পল। যথাক্রমে পারদের সহিত দ্রব্যগুলি এরূপ মিঞ্জিত 
করিবে যেন পারদ অদৃপ্ত হয়। পশ্চাৎ ভূঙ্গরাজরসে মর্দন করতঃ (ভাবিত করিয়া) 
শুফ করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা মৃত্ভাণ্ডে স্থাপন করণানন্তর ভাণ্ডের মুখ সুদৃঢ়তাবে 
অন্ুভান শরাব দ্বারা এরূপ বন্ধ করিবে যেন ভিতরে বাঘ়ু প্রবেশ করিতে না পারে। 

তৎপর ভাণ্ডের গলদেশ হইতে শরাবের উপরিভাগ পধ্যন্ত এবং ভাগের নিয়ভাগ মকরখবজ 
পাক প্রণালী অন্পারে প্রলিপ্ত করিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল পাক করিয়1 নামাইবে। কেহ কেহ 
মুষা বানুকাঘন্ত্রান্তর্গত করিয়া পাক করিয়া থাকেন এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত । "শীতল 

হইলে ধীরে মুখ খুলিবে, যেন আঘাতে শরানের উর্ধাসংলগ্ন ভন্মগুলি পড়িয়া! না যায়। 
এঁ তন্মকেই রদকর্পুর কহে। কপূরের ন্তান্ন শুন্র বলিয়াই ইহাকে রসকর্পুর বলা যায়। 'এই 
ওধধ শিশির ভিতর মুখ বন্ধ করিয়! রাখিতে হয়। ইহা ক্ষত, উপদংশ, কুষ্ঠ, বাতব্যাধি 
ও জ্বর প্রভৃতিতে বথাযোগ্য অন্গপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। মাত্রা_-সিকিরতি। 
সাধারণ অস্পান--পানরস। 

পীতভম্ম বিধি । 

' কজ্জলী ১পল, হস্তিশুপ্তীরদে ও ভূম্যামলকীরসে পৃথক ৭ দিন ভাবিত করিয়া চূর্ণ 
করিবে । পরে রসকপূরের তার মুধাবরুদ্ধ করিয়া! বানুকাযন্ত্রে ২৪ ঘণ্টা পাক করিবে। শীতল 
হইলে যন্ত্রের ভর্ধসংলগ্র পীতবর্ণ তন্ম গ্রহণ করিবে। ইহাও পূর্বববৎ পারদবিরৃতি বিশেষ । 
মাত্রা অর্ধরতি। ইহাতে উদর, শোথ, কুষ্ঠ. জর ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয় । অন্ুপান-_ 
পানরস। হীল্লপবুব্ড্ম-_হীরক অত্যন্ত মূল্যবান বিধায় ইদানীং উহ উষধে ব্যবহৃত হয় 
না। প্রয়োজন হইলে রসেন্দ্রসারসংগ্রহ হইতে প্রক্রিয়া অবগত হইবে । সচরাচর উহার স্থানে 
উৎকষ্ট গেঁটে কড়িতন্ম ব্যবগত হয়। কয়লা হইতে হীরক উৎপন্ন হয় বলিয়া কেহ২ হীরকের 
অভাবে কয়লাচূর্ণ বা ভন্ম ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। কিস্ত হীরক অঙ্গারজ হইলেও 
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তাহার ক্রিয়া অন্যরূপ হওয়াই সম্ভব রসসিনূর পারদজ হইলেও তাহার ক্রিয়া পারদের 
অঙ্গুরূপ নহে, সুতরাং শেযোক্তমত যুক্তিযুক্ত নহে এবং হারকস্থানে অঙ্গারের ব্যবহারও 
নাই। ৈশ্রচান্ত অর্থ দে হীল্ন্কচ। ইহার মারণ' বিধিও হীরকের ন্যায়। 
অভাবে- বৈক্রান্তস্থানে লল্লািক্চাভষ্ম্ প্রয়োগ করিবে । 

অভ্র মারণ বিধি । 

ন্ন্ন৪ প্রকার । তন্মধ্যে -রুষ্গান্ই উপপে ব্যবঙ্গত হর । বজাতর স্ানেও রুষ্ণাল ব্যবজত 

হয়, যেহেতু উৎকুষ্ট বঙ্ভাহ ছুলভ। 
রুধগালের স্তর খুলিয়। গোমুতে সিদ্ধ করিবে । পন্চাহ শ্রক্ক কবিয়া গজপুটে পাক করতঃ 

শীতল হইলে পরদিন উদ্ধত করিয়া গোমুখ্চে পেষণ পুর্বক পুনর্ধার গন্গপুটে পাক করিবে । 

এইরূপ এক শত বার পুনঃ পুনঃ গঙ্গপুটে পাক করিলে অন্গ মারিত হয়। বিশুদ্ধ অভ্র 

ওষপে ব্যব্গত হয়। দশপুটেও যদি অন মস্থণ ও নিশ্চন্্র হুয় তবে তাহাও উষধে ব্যবঙ্গত 
হইতে পারে। শত পুটের অগও নিশ্চন্্র না হইলে ব্যবহার্ধ্য নহে। সহজ প্রটের অত্র 
সব্বোৎকুষ্ট । অন্র ষত অধিক পুটের হয় তত কলপ্রদ হইয়া থাকে । গজ পরিমিত 

পরিধি যুক্ত ও গতীর গর্ভের অর্ধাংশ ঘটের দ্বার! পুর্ণ করিয়া ওষধ যুক্ত যন্ন তদুপরি স্থাপন 
করিয়। অবশিষ্টাংশ ঘটে ছারা পুর্ণ করতঃ আগুন দিবে, দুঁটে গুলি পুড়িয়! গেলেই পাক 
সিদ্ধ হইবে। এই প্রক্রিয়াকে গজ্জপুউী কহে। শান্বে গজপুটের অন্যবিধ পাকক্রম বর্ণিত 

আছে কিন্তু তাহা অন্ুিত হয় না। অন্রেরও নানাবিধ মারণ বিধি লিখিত আছে তাহাও 

অনন্ুষ্ঠের । সর্ধশেষে রক্তকাঞ্চনের ছালের কাথেমাড়িয়া অন্্র গজপুটিত করিলে বিশেষ 
স্মবিধা হয় । ইহাতে গোমত্রের অংশ নষ্ট হইবে এবং অন্দর বণ উচ্চল হইবে । উহার মাত্র! 

» রতি । অন্_কাস? শ্বাস ও গ্নেম্মজনিত বাঁধি নাশক । 

অথ ল্যাহিত্রনন্সে অভ্র ভুস্মেল্ অন্যুগ্পান্ন | 

অন্্র_পিপুল চর্ণ ও মধুসহ ব্যবহার করিলে মেহ. ছুপ্ধ ও চিনি সহ ব্যবহার করিলে পি 

রোগ এবং বাসক রস সহ বাবহার করিলে কাস ও শ্বাস আরোগা হয় | 

অথ লৌহভম্ম বিধি | 

লৌহ অনেক প্রকার । তন্মধ্যে কান্ত লৌহই প্রশস্ত । কেহ ২ ইম্পাতকে কাম্তলৌহ 

বলিয়া নির্দেশ করেন । লীহচর্ণ কিছুদিন গোষত্রে ভিজ্জাইয়। রাখিবে, পরে বাটিয়। 

অন্রের ন্যায় গজপুটে পাক করিবে ' * এইরূপ পুনঃ পুনঃ পাক করিলে লৌহ ভন্ম হইবে। 

দশ পুটের কষে লৌহতস্ম উষধে কার করিবে না। লৌহও ঘত অধিক পুটের হয় 

ততই ফলদায়ক। সহত্রপুটের লৌহ সর্বোৎরুষ্ট। লৌহ তন্ম যত হাক্কা হইবে ততই 
৫ ০-- 
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গুণু্ধার়ক। যে লৌহ জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসমান হয় তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সর্ব- 
শেষে জিফলার ক্কাথে মাড়িয়া গজপুটিত করিবে । ইহাতে গোনুত্রের অংশ নষ্ট হইবে এবং 

লৌহের শক্তি বৃদ্ধি হইবে । লৌহ জর. ক্ষয়, গ্রমেহ, যৃত্রদোধ ও পাও নাশক এবং ইহা 
রসায়ন ও বাজীকরণ। যাা--২।৩ রতি। 

অথ লৌহ্ভম্মানুপান। 
পুরাতন জরে--পিপুল চর্ণ ও মধু ; শলে-_হিং' ঘ্ুত ও মধু ; বাতে-_দ্বত ও রসোন? 

শ্বাসে__ব্রিকটু চূর্ণ ও মধু; মেহে--ত্রিফলাও মিশ্রিচ্রত, সন্গিপাতে_-মধু ও আদাররস; 
বাতজ্বরে_-ঘৃত; পিত্তজরে মধু; পিশ্তপ্নেম্্বর-মানারন; শাঠবাতে-নাসন্দা পত্র রস; 

বায়ুতে শু ঠচুণ? পিত্তে--চিনি; কফে পিপুল। সন্ধিরোগে_ত্রিজাতক ( তেজপত্র. 
এলাচি: দারুচিনি ) ব্যবহার্য । ক 

তাত্রভস্ম বিধি | 

সুন্ব তাম্রপত খণ্ড ২ করিয়া একটি মুংপাজে রাখিয়া! তাহাতে অষ্টমাংস সৈম্ধব, 

চতুর্থাংশ গন্ধক চূর্ণ ও টাব।লেবুর রস দ্বার! ডুবাইয়] রাখিবে। ২৪৯ ঘণ্টার পর উহ মুষা- 
মধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে । এরূপে তাম ভক্মীভূত হইলে, বাস্তিদোষ নিবারণার্ 
ওলের মধ্যে স্থাপন পূর্বক মুখ বছ করিবে এবং এঁ ওল নৃত্তিকা লিপু করিয়। পুনঃ গজপুটিত 
করিবে । যে পর্যন্ত তামার বমন ভাব দূরানূত না হয় তাবৎ ওলকন্দে এ রূপ পাক করা৷ 
কর্তব্য। এই ক্রিয়াকে অহ্সন্তীন্কল এ কহে। ইহাতে তান্ন অমৃত তুল্য উপকারী 

হয়। বাস্তিদোষযুক্ত তাম্ন সেবনে উপকারের পরিবন্তে কেবল অপকারই হইয়া থাকে । 

উহ! কোনও ওঁধধে মিশ্রিত করিলে তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় না। তাত্র ভালরপ 

শোধিত না হইলে বিষের গ্ঠায় অপকারী হইয়া থাকে । বিশুদ্ধ তামতন্ম অমতের শ্যায় 

উপকারক | গাবস্থায় অবিশ্ুদ্ধ তামভন্য উদরস্থ হইলে প্রায়শং গভপাত হইয়া পাকে । 

কেবল তাত্রতম্ম সেবন প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় ন।, ভাম্রতন্ম গ্লীহী, যকত, শোথ ও উদর 
রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা! কর্ষণ ও কফনাশক। 

স্বণভক্ম বিধি। 

স্বর্ণপাত ১ তোলা ও পারদ ১ তোলা একত্রে খল করিয়া ২ তোলা গন্ধক সহ কঙ্জলী 

করিবে। পরে মুধামধ্যে স্থাপন করতঃ ভ্রিশখানি খুঁটে ছার। পুটপাক করিবে । এই- 

রূপে ১৪ বার পাক করিলে স্বর্ণ নিরুখ ভক্ম হইবে । প্রত্যেক বারেই ২ তোলা 

গন্ধক সহ খল করিয়৷ পুট দেওয়! বিধি। 

স্র্ণ ভত্মের দ্বিতীয় বিধি । 
স্বশপাত ১ তোলা. পারদ ৪ তোলা, গন্ধ ১৬ তোল] পূর্ববৎ কঙ্জলী করিয়া 



পূর্ববৎ পাক করিবে । ইহাতেও অন্যান্য বারে স্বণের ৪ গুণ রন আছে। 
শেষ পটে গন্ধক মিশ্রিত করা কর্তব্য নহে। শাস্তে স্বণ্ণাদি ধাতুর শোধনবিধি লিখিত 
আছে। তম্মীভূত ধাতুর দোষের অ-বগ্যনানত কল্পনা! করিয়া তাহা বিশেষরূপে বিবৃত 
হইল না? বস্ততঃ শোধন করিয়া লইলে যে উৎকৃষ্টতর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উত্তপ্ত স্বণপত্র গোমৃত্রে ও ঘোলে ৭ বার নির্বাপিত করিলে সাধারণত বিশুদ্ধ হইয়া 

থাকে। স্বণে'র ন্যায় সমস্ত ধাতুতেই এই বিধি অবলম্বনীয়। বিশুদ্ধ শ্বর্ণতম্ম রসায়ন, 
বলা, চক্ষুষ্য, কাস্তিপ্রদ. আঘুবর্ধক এবং ক্ষয়, উন্মাদ. কুষ্ঠ, জীণ'জর, বিষ ও বায়ূনাশক। 

মাত্রা ১ রতি । 

+ অথ স্বর্ণ ভম্মানুপান। 
যণ্থায়-_ দুগ্ধ; দৃষ্টিহানতায়_-পুনর্ণবার রস, বিষে- নির্ধিধা রস। উন্মাদে ও ত্রিদোষে, 

_শ্রীঠ। লবঙ্গ ও মরিচ চর্ণ। ইহ! দ্বত সহ রসায়ন, দুগ্ধ সহ বলকর, কুক্কুম সহ কান্তি- 

কারক, বচ সহ স্বৃতিবর্ধক, ভূঙ্গরাজ রস সহ বৃষ্য ও মৎস্য পিসহ দাহ নাশক । 

অথ রোপ্য মারণবিধি। 

কাগজি লেবুর রসে হরিতাল ও গন্ধক মদ্দন করিয়া তদ্দারা রৌপ্য পত্র লিপ্ত ও 
শুক করবে । পশ্চাৎ মুষাবদ্ধ করিয়। স্বণের হায় পাক করিবে । অন্যান্য বারে 

কেবল গম্ধক দেওয়া বিধি । বৌপ্যপাত ৪8 তোলা, হরিতাঁল ও লেবুর রস দ্বারা লিপ্ত 
ও শুদ্ধ করিয়া গন্ধক সহ পুর্ব পাঁক করিলেও রৌপ্য ভক্ম হয়। রৌপ্য ভম্ম বাতপিত্ত 
নাশক ও শ্তিকা রোগে বিশেষ ফলগ্রদ। মাজা ১ লতি । 

অথ রৌপ্য ভম্মানুপান। 

চিনি সহ _দাহ, প্রিফলা সহ ধাতপিশ এবং ব্রিজাতক সহ প্রমেহ আরোগ্য হয় । 

অথ বঙ্গ ভন্ম বিধি। 

লৌহ কটাহে তাব্র অগ্নিতে প্রয়োজন মত বঙ্গ গলাইয়া, বঙ্গের সম পরিমাণ আপাং 

চু ক্রমশঃ এক এক মুষ্টি করিয়। তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং লৌহ হাতা'্ধারা 

আলোড়ন করিবে। পূর্বের আপাং তম্মীতৃত হইলে আবার এরূপ নিক্ষেপ করিবে। 

এই্ধপে আপা চর্ণ নিঃশেধিত হইলে. লৌহ হাতাদ্বারা অনবরত বঙ্গ দুমর্দন করিবে 

ক্ষণকালও বিশ্রাম করিবে না। কারণ একটু অবসর পাইলে ভন্মীকূত বঙ্গ পুনঃ 

তরল পক্গাকারে পরিণত হইবে । সুতরাং বঙ্গ সম্পূর্ণ ভন্য না৷ হওয়া পর্য্যন্ত অনবরতই 

দৃঢ় মর্দন বিধি। বঙ্গ তন্মীভূত হইলে নামাইয়া শীতল হইলে, জলে ধৌত করিয়! নির্মল 

করিবে । পশ্চাৎ্ শুষ্ক করিয়া নৃতন শরাবে আবদ্ধ করতঃ গজপুটিত করিয়। লইবে। 

ইহা প্রশন্তবঙ্গ তন্মবিধি | হরিজ্া চর্ণ প্রভৃতি ছারা যে বঙ্গ তন্মের বিষয় বণিত 



৩৯৬ 
রে প্ নি: টা 

আছে তাহা ইহ';»ক্যায় সমাচীন ও ফলপ্রদ নহে। ইহা মেদ, মেহ ও কফনাশক। 

যাত্রা বৃতি । 

অথ বঙ্গ ভন্মানুপান। 
তুলসী পত্র রস সহ--প্রমেহ' ঘ্বত সহ- -পাণ্ড রোগ, হরিদ্রা সহ-_রক্তপিত্ত. খাদর কাথ 

সহ-_চর্মরোগ. নিসিন্দা রস »হ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কন্ত,রী সহ- বীধ্যস্তস্তকারক, 
জাতিফল সহ-_পুষ্টিকারক ও মধু সহ-_বলবদ্ধক জানিবে। 

অথ সীসক ভম্মবিধি। 

মনঃশিল। ও বাসক রস দ্বার সাসক পত্র প্রলিপ্ত কৰিয়! গজপুটে পাক করিবে । 

প্রায়শঃ ৭'৮ পুটে সীসক ভন্দীভূত হয়। প্রত্যেক বারেই বাসক রসে মদন করা বিধি 
সীসক ভন্ম বঙ্গের ন্যায় গুণদায়ক ও অত্যন্ত বলকর। মাত্রা ২ রৃতি। ইহার অঞুপানাদি 
বঙ্গের হ্যায় । 

পিত্তল ও কাংস্যমারণ বিধি । 

হহাদের মারণাঁদ তারের গায় ॥ গুণ ও মাত্রাও তদ্ধপ। 

খর্পরমারণ বিধি । 

খপরচুণ-_সমাংশ পারদের সহিত বানুকাযন্ত্রে ১দিন পক করিলে ভস্মীভূত হয়। 

বাত্রা ৩ রতি । উহ নেত্ররোগ ও ক্ষয়নাণক | | 

স্বর্মাক্ষিক মারণ বিধি । 

লৌহ কটাহে স্বর্ণমাক্ষিক /১ সের গ্রহণ করিক্ন] /৪ সের টাবাল্বুর রসে তী'ত্রআগ্রিতে 

পাক করিবে। অনবরতঃ লৌহ হাতা দ্বারা আলোড়ন করণানস্তর সিন্দুরবণ” হইলে 
নামাইয়। গজপুটে পাক করত: ওধধে ব্যবহার করিবে । ইহার মাত্রা ২৩ রতি। ইহা 

স্বণের উপধাতু হেতু স্বণেরি স্তায় গুণ কারক এবং স্বণের অভাবে খাবহাধ্য । বিশেষতঃ 

ইহাতে কফ. পিভত, মেদ ও কন্ঠ আরোগ্য হয়। কেহ কেহ ইহাকে পধ্যায় নিবারক 

বলিয়! অতিহিত করেন । 

মণ্ডরতল্ম বিধি | 

হহার মারণাদি পোহের চার । উহা লৌহের উপধাত স্ওপ।ং লৌহের অতাবে 

খ্যবহার করা খায়। গুরাতন মণ্ডরহ গুধধে বাখহাধ্য। শতবষের পুগাতন মণ্ড,র 
উৎকৃষ্ট । ইহ। পা ও কামলারোগে বিশেষ উপকারী । 

অথ সংক্ষেপে স্বর্ণীদি মার বিধি। 

সাসক ভন্ম সহ স্বণ” স্বণ'নাক্ষিক তল্মসহ রৌপ্য, গন্ধক সহ তাত্র। মনঃশিল। সহ সীসক. 



৩৯৭ 

হরিতাল সহ. বঙ্গ এবং হিঙ্ুলপহ লৌ্চ ভ্ম করে। ইহার ষধ্যে ....দট প্রত্যেক ধাতই 

ধখাবিধি প্ুটপাক করিবে । বঙ্গ [শীহ কটাহে লৌহহাতাদ্।র! তাত্র উন্গিতে ওম্য করিতে 
হইবে। : 

শিলাজতু শোধন বিধি 

শ্রিলাঙতু লৌহ পাঞ্জে করিয়। গো্ঠদ্ধ, (এফল। কাথ ও ভঙ্গরাজ রসে ভাবিত করিলে 
বশ্তদ্ধ হর। অভু)ধ জলে উহা নিক্ষিপ্ত করিয়া ১ প্রইবপর ছ"1কির1 মুৎপাজে রাধিবে। 
তৎপর রৌদ্র স্থাপন করিলে উপব্িভাগে থে সরের ষ্চার পড়িবে তাহাই 1বসুদ্ধ শিলাজতু। 
উহণ পাত্রান্তরে রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, ২ মাসকাল এইরূপে শিলাজতু গ্রহণ 
করিবে বিশুদ্ধ শিলাজড় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে প্মনির্গম হয় না। শেষোক্ত বিধিই 
প্রশস্ত । ইহ! রসায়ন এবং ক্ষয়. শোথ- বস্তিজরোগ ও মেহনাশক | 

সাদারণ অন্ুপান-_ছুগ্ধ | 
মাত্রা /০ আনা । 

হিঙ্ল শোধন বিধি । 
লেবুর বসে ভাবিত করিলে হিঙ্গল বিশুদ্ধ হয়। ইহাতে পারদের অংশ অন্তনিবিষ্ট 

খাকে। ুজাপ্প ও ও লসাগু৪ন্েে শুদ্জি হিজ্ুলেজ ন্যাম । 

স্থাবর বিষশুদ্ধি। 

যথা ।--বিধ গোমূঞ্জে ১ দিন ভিজ্(ইয়া প্রথিলে শিশুদ্ধ হয় । উপরের খোসা ত্যাগ 

করিয়া ধধে বাবার কারিবে। 

জঙ্গম বিষ শুদ্ধি। 

বথ।।--সর্ষপ তৈলে এহ ধিষ দিয়া নৌদ্রে রাখিলে বিশু হয়। বিশুদ্ধ বিষ দানা 

২ হইবে। 

হন্িত্র ভাল? জন্ম ৪প্পিলা, জৌক্কো ও কাজস্ঘুআ চণের জলে ভাবিত 

করিলে দোষহান হয়। স্তান বিশেষে উহ্াদ্দিগকে লেৰর রসে বিশুদ্ধ করা হয়। 

জিছ্িলীজ, ভুক্ত লীজ আলুম্ী লীতঃ শুভ, 

লী গুগুধাজীীভ ও কিম্সরস্পাল লীক্ক ছুগ্ধে সি্ঘ করিলে বিশুদ্ধ হয়। 

ক্র্রপালের অভাগ্ুরন্থ বিষপান ত্যাগ করিবে । এন্ট:না বাজের খোস! পরিত্যাগ করিয়া 

হণ কারণে । 

নাজ্ষলীম্মুল ও ল্লক্ভক্চিতে মুল চুণের জলে তিজাইয়া রাখিলে নির্দোষ 

হয়। ৃ 

অহিষ্েন্ন গোছগ্ধে তাবিত করিলে বিশুঞ্ হয়। ন্বল্লাউ” এও্রশ্বাল? 

“পাও শান ও সনুক্ডতা ভন্দ করিরা বাণহার কগ ভয়। সমত্ডশ। জয়ন্তী রসে দোলা- 



টি. 
বন্ধে ১ প্রহর পা জা লইলে বিশুদ্ধ হয়। €স্াাহণঞগ! খই করিয়া ব্যবহৃত হয়। 

বু5টিলা' ও হি ঘ্বতে ভাজিলে বিশুদ্ধ হয়? 
হশল্বাক্কস্ং ও তুত্তেল্ব পরিবর্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করা বিধেয় । অন্যথ। ভক্ 

করিয়া ব্যবহার করিবে । শোধন বিধি অনুসারে উহা! ঠিক বিস্ুদ্ধ হয় না। হশল্ন্ব 
দগ্ধ করিয়া কাজিতে ৭1৮ বার নির্ধাপিত করিবে পশ্চাৎ পানরসে কার্পাস মূল পেষণ 
করিয়া গোলক করিয়া! তন্মধ্যে এ হীরক স্থাপন করিয়। স্ুষ্ককরতঃ যুষাবদ্ধ করিয়া! গজপুটে 

পাক করিবে, ৭।৮ পুটে হীরক ভন্মীভূত হইবে । ইহাই হজ্জ ভডস্মেছুয বুল 
উিপাম্। ' 

'গুগ২গুলু উঞ্চছুদ্ধে গুলিয়! ছ"কিয়া রৌদ্রে শুদ্ধ করিয়া! ছুগ্ধে ও ভ্রিফলার কাণে 
ভাবিত করিলে বিশুদ্ধ হয় । 

ব্জন্পাশিন্ত্য প্ুজ্তত হিলহ্বি। 

বংশপত্র হরিতাল শোধিত করিয়া! শুষ্ক করতঃ তও্ুলাকৃতি চর্ণ করিরে। অনন্তর 
শরাবে স্থাপন করিয়া বদরী পল্পবের কক্ দ্বারা সন্ধি লেপন করিয়! বালুকাপৃণ” হুড়ির 
মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া তীব্র জাল দিবে । হীড়ির নিয়ভাগ অরুণবণ” হইলে নামাইবে। 

শীতল হইলে ওঁধধ উদ্ধত করিবে । ইহা দেখিতে মাণিক্যের হ্যায় । মাত্রা ২ রতি, 
পুত মধুসহ লেহ্য। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, তগন্দর, নালীররণ, উপদংশ, বিচচ্চিকা ও 
নানাবিধ ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহাও আবস্থান্তপ্িত হরিতাল। হরিতালের পন্রিবর্ডে 
নসমাণিক্যও ব্যবহৃত হয় । 

আব লাম জ্ঞাজ্যা । 

১ বৃতিতে /* আনা, ১২ রুতিতে ১ মাবা বা %* আনা । »5 মাধায় ১ শান বা 

॥০ তোলা, ২ শানে ১ তোলা? ২ তোলার ১৯ ক্ষ, ৪ কর্ষে ১ পল, & পলে ১ কুড়ব বা /॥ 

সের ২ কুড়বে বা ৬৪ তোলায় ১ মানিক বা ১ সের। ৮ সেরে ১ আডঢ়ক, ৪ আডঢ়কে 

১ ড্রোথ হয় । ১০০ পলে ব1 ১২॥ সেরে ১ তুলা । 

অভ্ভাবে হ্জ্য গ্রহণ হিলি । 

জীবক অভাবে__গুড়,চী ব1 শতমূলী ₹ খবতকের অভাবে-_ভূমিকত্মাগ, বংশলোচন 
বা! শতমূলী ; কাকোলী বা ক্ষীরকাকোলী অভাবে--শতমূলী ব1 ভূমিকুল্নাড : মেদের 
অভাবে-_-অস্বগন্ধ!; মহামেদের অভাবে-অনন্তযূল বা] অশ্বগন্ধ।; খদ্ধির অতবে-- 

বেড়েল! ব। বারাহীকন্দ ; (চামার আলু) বৃদ্ধির অভাবে-.গোরক্ষচাকুণে বা বারা হী- 
কন্দ। 

মধুর অভাবে- পুরাতন গুড়, ভল্লাতক অভাবে--রক্তচন্দন, হীরকের অভাবে _ 

কড়িভশ্ম মৃক্তার অতাবে--শুক্তি তগ্ম, কন্ত,রীল অভাবে--লতাকন্ত,রী বা গন্ধশটী বা 
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খাটাশী। পুষ্কর অভাবে- _কুউ়, স্বণে'র অভাবে-_হ্বর্ণমাক্ষিক রাও অত্যবে-_ 

রৌপ্যমাক্ষিক বা লৌহ, অগত্যা পক্ষে ব্যবহার কয়িবে। অন্যুস্তন্নাঞ্- চন্দন স্থলে 
রক্তচন্দন. উৎপল স্থলে নীলউৎপল, দ্বত স্থলে গব্য তব. মুত্র স্থলে গোমৃত্র, তৈল স্থলে 
তিলতৈল, লবণ স্থলে সৈন্ধব, এলাচি স্থলে বড় এলাচি, পাত্র স্থলে মৃৎপাত্র গ্রহণ করিবে। 

মানের ও দ্রব্য গ্রহণের নিয়ম । 

কোনও স্লে মান নির্দেশ না থাকিলে সমভাগ গ্রহণ করিবে । দ্রধ দ্রব্যের উল্লেখ 

ন। থাকিত। জল ধার! কার্ধ্য নির্বাহ করিবে। 

দ্রব্য আর্দ "হইলে দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে । নিয়লিখিত দ্রব্যগুলি আড্রই গ্রহণীয় 
স্বতরাং উহাদের দ্বিগুণ গ্রহথ করিবার আবশ্তক নাই। যখা বাসক, নিমছাল, 
পঁটোলপত্র, কে তকী. বালা, ভূমিকুম্নাগু, কুম্মাণ্ড, শতমুলী, পুনণবা, কুটজ, অশ্বগন্ধা, গন্ধ- 

ভাছুলে, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলামূল, বিণ্টী, আদা, মাংস. গুড়. হিং গুগ গুলু ও 
শুল ফা। 

কোনও স্থলে পল শব্দ দ্বার! দ্রব দ্রব্যের যানের উল্লেখ থাকিলে, দ্বিগুণ গ্রহণ 

করিবে ন1। তুল! শব্দ দার! দ্রব্যের মান নির্দি্ই হইলে তুলা প্রতি. ১ দ্রোণ দ্রব্য গ্রহণ 

করিবে অথব। দ্রব দ্রব্যের দ্রোণ শব্দ দ্বার! মান নির্দিষ্ট হইলে দ্রোণ প্রতি তুল! পরিমিত 

দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। 

নত ও তৈলের কাথ ও মুচ্ছপাক। 

ঘ্ুত তৈলাদির ক্কাথ পাক করিতে হইলে ৮ গুণ জলে পাক কবিয়! চতুর্থাংশ থাকিতে 

নামাইৰে। 

সাধারণতঃ * ৪৭ দ্রব দ্রব্য দ্বার! প্রত বা তৈল পাক করিতে হয় । ৫টি বা ততোধিক 
দ্রব দ্রব্য থাকিলে, প্রত্যেকটীই ঘ্বত ব। তৈলের সমান গ্রহণ করিতে হয়। স্বৃত তেলাদির 

মান নির্দেশ না থাকিলে /৪ সের গ্রহণ করিতে হইবে । তৈল প্রত পাক করিবার পূর্বে 
স্ম্ভর1 পান করিয়া,লইতে হয়। তাহাতে তৈলের দোষ নষ্ট হয় এবং উৎকর্ষ হয়। 

কেহ ২ কুষ্ঠের ও কাস শ্বাসের তৈলের মুচ্ছাপাক করেন না। 

তিল তৈলের মুচ্ছাদ্রেব্য | 

উপযুক্ত কটাহে মন্দ ২ অগ্নিসস্তাপে তৈল পাক করিবে । যখন এ তৈলের ফেনা 

দূর হইবে তখন ৪ সের তুলে হররদ্রার রস /* ছটাক, মঞ্ভিষ্ঠা ০ এক “পায়া, লোধ, 

মুতা, নানুকা, ব্রিফলা, কেয়ার মুল, বটের ঝুড়ি, বালা প্রত্যেক এক ছটাক, পেষণ 

করিয়। িবে। তৎপর পাকার্থ জল ৯৬সের দিয়া কিঞিৎ জল অবশিগ্ধ থাকিতে 
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কটু তৈলের মৃচ্ছাদ্রব্য | 
৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা এক পোরা, আমলকী, মৃত, বেলছাল, দাড়িযছাল, হরিদ্রা, 

নাগকেশর. রুষ্ণজীরে. বালা. নালকা, বহেডু! প্রশ্যেক ২ তোল শিলা পিষ্ট করিয়া প্রক্ষেপ 
দিবে! পাকার্ ছল ১৬ সের । শন্যান বিশ পর্ববহ | 

এর তৈলের মুচ্ছাদ্রব্য | 

৪ সের তৈলে-_মণ্বিষ্ঠী, মুতা, ধনে, ত্রিফল'. গয়স্তীপাত।, বলা. খন খেজুর, বটের 

ঝুড়ি' হরিদ্রা. দারুহরিদ্র নালুকী, কেয়ার মুল. দধি ওকাজা প্রত্যেক ৪ তোলা। 

পাকার্থ জল ১৬ সের। অন্যান্ট বিধি পুর্ববৎ। - 

ঘ্বতের মুচ্ছাদ্রব্য | 

/8 সের দ্বত, হরির] রস, লেবুর নুস. ত্রিফল। ও মুত প্রতোক ১ পল. পাকাথ জল 

১৬ সের । অন্ঠা্গ বিদি পুর্ববৃহ । 

পাকের কাল নিয়ম । 

প্রথমে যুঙ্ছাপাক ৭ দিনে. মানাদি লা মাংসের পাক সঃ) ছুপ্ধের পাক ১ দিনে, 
স্বরস ও ক্কাথাছির পাক ৩ দিনে, দাদ ঘোল ব: কার্ছির পাক « দিনে, মুত্রের পাক ১ 

দিনে, তদনন্তর কক্ষের পাক ৭ দিনে, তহপণ্চাৎ গন্ধপাক ৫ ছিনে সিদ্ধ হয়। 

গন্ধপাক দ্রব্য । 

সাধারণ তৈলে কুদ্কুম. শিলা. নখা. শ্বেতচন্দন, কপূর. এগাচি ও লবঙ্গ দ্বার। 
গন্ধ পাক করিবে । বিষ্ণুভৈল প্রভৃতি বাতবাধির ভেলে এলাচি, কুক্কুম, অগুরু) চন্দন. 

মুরামাংসী, কীকল, জটামাংসী, শটা, তেজপাত, গেঁঠেল।॥ শৈলজ, সরলকাষ্ঠ- বেণারমূল, 

মগরনান্ভি, খাটাশী, শিলারস, মৃত মেদি ও লবঙ্গাদি দ্বার। গন্ধ পাক করা হয় । 

ন্রহপ্পান্ষে কুক্ক্রেজ পালি আশ অশ্নুস্ড এাক্বিলেত উহ। শ্েহের 

চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে । ক্বাথাছি দ্বারা. পাক অভিহিত হইলে শেষে চড় গণ জল দ্বারা 

শেষ পাক সম্প্্ন করিবে। 

অথ পাকসিদ্ধি বিজ্ঞান ৷ 

স্নেহ কন্ধ অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যখন বাতিগ্ ,গ্যায় হইবে এবং উহা অগ্রিতে 
নিক্ষেপ করিলে নিঃশব্দে দগ্ধ হইবে তখন পাক সিদ্ধ হইঘাছে বুঝিয়া! নামাইবে। পাক 

সিদ্ধ হইলে নেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ কৰিলেও নিঃশব্দে নিধৃম অবস্থায় ত্রুত জলিয়। যবায়। 



ক্ীরপাক বিধি। 
২ তোল! দ্রব্য ১৬ তোল। ছুপ্ধ ও ৬৪ তোল! জল সহ পাক করিয়া ১৬ তোল! ধাকিতে 

নাষাইয়। ছ"াকিয়। লইবে। 
মৃদু, মধ্য ও খর ভেদে পাক প্রকার । তন্মধ্যে নন্তকার্ষ্যে মৃদূ, অত্যঙ্গে খর এবং 

বধ্যপাক সর্বকার্ষ্ প্রশস্ত । দগ্ধ তৈল বা দ্ৃত কদাচ ব্যবহার করিবে না। 

মোদক পাক বিধি । 

যোদকে চিনি বা গুড়ের পরিমাণের উল্লেখ না থাকিলে, উহা সর্বন্রব্যের দ্বিগুণ 
গ্রহণ করিয়া! পাক করিবে । প্রথমে কিঞ্চিৎ জল সহ গুড় বা চিনি জালে চাপাইয়! মোদক 

পাকের উপযুক্ত ঘন হইলে নাষাইয়া! চূর্ণ সমুদ্রায় তাহাতে ক্রমে ২ প্রক্ষেপ দিয়া 
আলোড়ন করতঃ মোদকাকার করিবে, পশ্চাৎ ত্বত ঘার! মাড়িয়া লইবে। 

তৈল ওষধাদি ব্যবহারের উপযুক্ত থাকার কাল নির্ণয় । 
প্ত্বত, মোদক, লেহ ও গুড়িক! বধ এক বৎসরের পর নষ্ট হইয়া যায়। চুর্ণ গধধ 

৬ মাসের পর নষ্ট হয়। পক তৈল, আসব. অরিষ্ট। পারদ ও লৌহাদ্ি ধাতু দ্রব্য পুরাতন 
হইলেই অধিক ফলদায়ক হয় । 

শু স্লঞ্থে লুহভ্ডিন গ্পুন্সাভনন ভিজিনীতল 
ন্নিগীচ্্ন £ 

সমস্ত কার্য্েই নৃতন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু উধধ প্রস্তত কার্ষ্যে গুড়; দ্বত, ষধু, 
ধান্ত, পিপুল ও বিড়ঙ্গ পুরাতনই প্রশস্ত । সর্বজ্রই ইক্ষুগুড় গ্রহণীয়। পা, কামল৷ ও নেত্র 

রোগের ঘ্বত নূতন ত্বত ঘার! সম্পান্ত। রসায়নে, ভোজনে, তর্পণে, শ্রান্তিতে ও বলক্ষয়ে 

কদাচ পুরাতন ঘ্বত ব্যবহার করিবে ন। 

ধাতকী ও লোধ,লিগ্ত পাত্রে অরিষ্ট ও আপবের সন্ধান করিবে। যাহা কাখ দ্বারা 

সন্ধিত হয় তাহাকে অন্িষ্ এবং যাহা অপক প্রব জ্ব্য দ্বারা সম্পাদিত হয়তাহাকে 
আমস্ম্ব কছে। 

ভাবন! বিধি । 

কাথ দ্বারা ভাবনার উল্লেখ থাকিলে, উষধের সম পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আট 

গুণ জলে পাক করণানন্তর স্বষ্টম ভাগ থাকিতে নামাইয়] তন্্ারা ভাবন। দিবে । ভাবনার 

বারের উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার ভাবনা বিধি | ভ্্রব দ্রব্যদ্বারা মর্দন করিয়া! সমস্ত দিন 

রৌদ্রে শুষ্ক এবং রাক্রিতে শিশির সিক্তঃকরাকে ভ্ান্রন্না কহে। এই ক্রিয়াতে গধধের 

শ্ি বর্ধিত হয়। ভাবনা তাল না হইলে.$ষধ হীনগুণ বা নষ্ট হইয়া যায়। 



৪৬৩ 

«. ৮০০ ২৮ ভল্লাতক শোধন বিধি | 
সিমি ডন সা 

ইহাকে চলিত কথায় ভায়ল। -ব৷ ভেলার মুঠি বলে। আর্শোরোগে ইহ। বিশেষ 

কার্যকারী । এই বিধাক্ত দ্রব্যের শোধন উত্তমরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন। এজন্য প্রায়শঃ 
ইহার পরিবর্তে রক্তচন্দনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যে তল্লাতক জলে নিক্ষেপ করিলে 

নিমিজ্জিত হয় তাহাই ব্যবহাধ্য । ইষ্টক চুর্ণ সহ ঘর্ষণ করিলে ইহ। বিশুদ্ধ হয়। বসেন্দ্র- 
মতে,নারিকেল জলে ১ দিন ভিজাইয়। রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। প্রথমতঃ ইষ্টক চুর্পে ঘর্ষণ 
করিয়া উপরের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ নারিকেল জলে তিজাইয়1 রাখাই কর্তব্য 

শব্ধ স্পান্ব্িভ্ভাম্লি্কস্পন্ £ 
ভ্ীলন্লীক্স দুস্ণন্ক। যথা_-জীবক, খবভতক. মেদ, মহামেদ. কাকোলী 

ক্ষীর কাঁকোলী, মুগানী. মাধানী, জীবস্তী ও যষ্টিমধু। এই দশটী দ্রবাকে জীন্লমসটজ্ঞ 

চ্প্ণক্ক ব।-লীলনম্পীম্পঞ্প কহে। 
ভক্কীলবক্ডাছি অস্টবর্গা। যথা-জীবক. খবভতক, মেদ, মহামেদ, কাকোলা. 

ক্ষীর কাকোলী খণ্ধ ও বুদ্ধি এই আটটা জব্যকে ভটীলক্চাদি অ্ম্ 
ভ্ষীব্রন্নীম্ত্রীষ্টন্ব বা অস্ট্রল ঁ বলে। 

ব্লহশ পধগুম্মুল | যথা বিল্থযুলেরছাীল. নাওশোণ', গান্তারীছাল, পারুলছাল 
ও গনিয়ারীছাল। 

স্ক্ন পঞ্পওক্মুল । যথখ।- শালপাণি, চাকুলে; বৃহতী, কণ্টকারী ও শোক্ষুর। 

দপ্শিম্তুলল ॥ যথা লুহৎ্ পঞ্চমূল ও স্বল পঞ্চমূলের দব্য সমঙ্গিকে দশমুল কহে । 

জিহ্তলা। যথাহবিতলী, আমলকী ও বহেড়া। 

ভিন্কট্র | যথা শ্াঁঠ, পিপুল ও মরিচ । 
জিত্লাতল্ক লা প্রিস্কুগহ্ছ্ধ । ঘথাদারচিনি, এলাচি, তেজপতরে, ইহার 

সহিত নাগকেশর যোগ করিলে চত্তু্জী ভন্ক কহে । 

ভিরিন্নচ । যথা খিড়ঙ্গ, গৃত] 'ও রক্চিতেমূল | 

“জল সজল । যথা কুশমূল, কাশমূল, শরমূল? ইক্ষুমূল ও উলুখড়ের মূল। 

গএও হনজম্প। যথা-কর কচ. £ুসন্ধব, বিট. সামুর ও সৌবচ্চলকে পঞ্চলবণ বপে। 

গসহগুত্তিত্ডক | যথা।-নিষম+ পল্তা? কণ্টকারী. ুলপ্, বাসক এই ৫টীকে পঞ্চ" 

তিক্ত বলে । 

পগুন্িন্ড্ | বথ।বরাহ, মহিষ, ছাগ, মতল্য ও মযুরের পিভ্ত । 

শক ন্রাঞ্টিক্রু-__-পলাশ, সিজ, আপা:. ঠ্েতুল, আকন্দ" তিলনাল ও যব এই খ্চীর 

ক্ষার ও ন্বর্গিকাক্ষার একত্রে ক্ষারাই্ক নামে অভিহিত হয় । 

সম্পর্ণ । 








